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فمنیست های اسالمی به بوی کباب می آیند ،اما خر داغ می کنند!
شراره رضائی

فمنیست های اسالمی به بوی کباب می آیند ،اما خر
شراره رضائی
داغ می کنند!

کاندیدا شدن حسن خمینی در مجلس خبرگان و پیدا شدن مجدد سروکله ی
رفسنجانی در محافل و نمایش مضحکه ای بنام همایش زنان در تاریخ
مجالس ایران ،امید تازه ای در دل زنان فمنیست اسالمی انداخته و بوی
کباب به مشامشان رسیده که دوباره به بهانه ی حق خواهی بنام "تغییر
چهره ی مردانه مجلس" به تکاپو افتاده اند تا در مجلس قدرت کسب کنند.
اما خر داغ می کنند!.
خانم رضوان مقدم یکی از فمنیست های اصالح طلب می گوید ":این که زنان ایرانی بخواهند در
انتخابات مجلس کرسی های بیشتری در پارلمان را از آن خود کنند نه تنها منطقی بلکه با آن که
دیرهنگام است ولی به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است .شاید اگر در همان
اوایل راه یعنی اول انقالب زنان پیشرو با قاطعیت بیشتری در برابر نرینه ساالری تئوکراسی قد علم
می کردند امروز نه تنها زنان ایران وضعیت بهتری می داشتند بلکه کشور به این حال و روز نمی
افتاد که به صورت زنان اسید بپاشند و هر روزه شاهد خشونت های روزافزون و اختالس های
چندصد میلیاردی باشیم .بعد هم عده ای چون کبک سرشان را زیر برف بکنند و بگویند همه چیز در
امن و امان و برای حفظ حکومت از هیچ نوع اعمال خشونتی ابایی نداشته باشند".
خوشبختانه تاریخ گویای واقعیتی غیر از ادعاست .از همان روزهای اول انقالب زماانای کاه خامایانای
اولین فرمان ارتجاعی اسالمی را صادر کرد که" :زنان کارمند و شااغال در ماوساساات دولاتای باایاد
حجاب داشته باشند ،".زنان چپ آزادی و برابری خواه بر علیه همان نرینه سااالری تائاوکاراسای کاه
خانم مقدم از آن صحبت می کند در  8مارس  75بعنوان یکی از جنبش های اصلی زناان ،ضادیاتاش
را با جمهوری اسالمی آغاز کرد و تاکنون هم این مبارزه ادامه دارد .جمهوری اسالمی اشکارا عاجاز
و شکستش را درقبال عدم موفقیت در تحمیل حجاب اجباری آنطور که آرزوی رژیم بود تا ایاران را
همچون پاکستان و افغانستان کند و موفق نشد .دختران و زنان مبارزی که در زمین واقعی با رژیم در
مبارزه ی هر روزه هستند و نه امیدی به حمایت این آخوند و آن رژیم دارند و برعکس فمنیسات هاای
اسالمی که سعی دارند برای رژیم رأی بخرند دل در گرو مجلس و پارلمان نبسته اناد .دخاتاران نسال
جوان خیلی جلوتر از بسیاری از مدعیان فعالین زنان هستند زیرا می دانند که برعکس ادعای نوشین
با نشریه رهایی زن همکاری کنید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاال

” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخصری از

زندگی زنان (خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،ترجمه ،معرفی کتاب و فیلم های خود را به آدرس ایمیر
کنید.

زیررارسرال

Markazi@RahaiZan.org

هیال صدیقی

شعر :خانه ات را باد برد

پیام منیژه صادقی به همه کسانی که برای آزادی
وی و دیگر زندانیان سیاسی تالش کردند و صدای
زندانیان سیاسی در بند هستند
سحر باباسجلی

ظهورتروریست
 01دسامبر روز جهانی حقوق بشر

آکو رضائی

0۸1مدرسه کپری و خشتی-گِلی محل تحصیل
دانشآموزان نیکشهر در استان سیستانوبلوچستان
ندای زنان ایران
است
نگاهي به اشكار سازي ( كامینگ اوت )
همجنسگرایان و دوجنسگرایان در جوامع مختلف
محمد اسمعیل نژاد
تبریک سال نو میالدی

سازمان رهایی زن

گزارشی از بیمارستان اکبرآبادی ندای زنان ایران
بیانیه پایانی قرائت شده در مراسم امنه محمدی در
ندای زنان ایران
سنندج به مناسیت  52نوامبر
معرفی فیلمی درباره جانباختن شاهرخ زمانی
در زندان حکومت اسالمی ایران
بهرام رحمانی  -بهروز خباز -حسین جهانی
 52نوامبر ،در مزارشریف ”افغانستان“
ندای زنان ایران

گزارشی از  01آذر روز دانشجو
دانشگاه تهران :پردیس بین الملل،
به مناسبت  52نوامبر روز جهانی خشونت
میثم باریک رو
علیه زنان
”شکستن سکوت اولین قدم برای محو
خشونت“ مراسم روز محو خشونت علیه
زنان در رشت
گزارش  52نوامبر در آندرس برگ—آلمان
گزارش و عکس ها از :کامیل همتی
گزارش  52نوامبر در شتوتگارت—آلمان
گزارش و عکس ها از :شراره رضائی
معرفی و تحلیل فیلم  :هتل رواندا (Hotel
)Rwanda

نقد فیلم از :سونیا راد

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنان و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.

مینو همتی

عواقب جبرانناپذیر ازدواج در دوره کودکی
صفحه خبری
راه های تماس با سازمان رهایی زن ،فرکانس و
روزهای پخش برنامه در ایران
1

میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
خراسانی ها و خانم مقدم ها،
زنان مجلس نشین همانقدر دشمن
هستند که مردان مجلس نشین
هستند .اینها به همان قوانین زن
ستیزی رأی می دهند که مردان
مجلسی همان کار را می کنند
هرچه هست هر دو علیه حق زن
هستند و در یک جبهه علیه زن
قرار دارند و برعلیه زن جنایت
می کنند.
فمنیست های دلخوش به رژیم و
کسب قدرت در مجلس در
«کمپین :به سوی تغییر چهرۀ
مردانه مجلس »سه کمیتۀ تشکیل
داده اند و خواسته شان این است:
» -1من کاندیدا میشوم-2 ».
» 75کرسی برای زنان
برابریطلب« » - 3کارت قرمز
برای کاندیداهای زنستیز»،
طرح خواسته واجرای برنامه
عملی حداقل  75کرسی برای
زنان در دهمین دوره مجلس و
طرح این موضوع را در میان
افکار عمومی ،اولین گام در این
کمپین است.
فرض بر این که که  75کرسی
قدرت را هم زنان اصالح طلب
و فمنیست های اسالمی ،و حتی
نوشین خراسانی تصاحب کرد و
به مجلس راه یافت و در زیر
لوای اسالم و شریعت اجرا ش،
می خواهد کدام "حق زن" را در
مجلس تصویب کند! .لطفا به
نوشته های خانم رضوان مقدم و
نوشین خراسانی توجه کنید.
بسیار زیرکانه دم از "حق زن"
می زنند اما حتی کلمه ای از
"حق آزادی زن" نمی گویند و
همیشه می گویند "حق برابری"
و خواهان حضور زنان برابری
طلب هستند .اینان خواهان
برابری در اجرای قانون شریعت
و اسالمی هستند .در حکومت
اسالمی کسی نمی تواند غیر از
قوانین شریعت ،قانونی را
تصویب کند و آنچه که امروز
در مجلس توسط زنان و مردان
زن ستیز تصویب می شود همان
قوانین شریعتی ست که در قانون
اساسی اسالمی آمده است .یک
مرد می توانند  7زن عقدی
بگیرند و بی نهایت صیغه کنند.
زنان برابری طلب فمنیست
اسالمی با این قضیه می خواهند
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چکار کنند؟ آیا این برابری ست
که زنان بدنبال آن هستند؟ آیا با
تصویب دیه ی برابر ،دیگر در
خیابان ها بر روی صورت زنان
اسید نمی پاشند! .آیا با برابری
تعداد زنان (خائنین) با مردان
(دشمنان) در مجلس ،زنان به
"حق برابر" دست خواهند
یافت؟ .این دروغ بزرگی ست.
فریبکاری ست.
آزادی و برابری و حق زن در
تمام دنیا معیارها و تعریفی دارد.
نمی توان از سر رویای قدرت
طلبی ،دم از "حق زن" زد و
جامعه را فریب داد .حتی در
نظام سرمایه داری هم نه از سر
لطف و مرحمت و نه با مماشات
جنبش زنان با حاکمیت بلکه از
سر مبارزات زنان آزادی خواه و
برابری طلب و پرداخت تاوانی
سنگین ،به حق نسبی که امروز
در کشورهای اروپایی شاهدش
هستیم ،دست یافته اند .اما از
نظر زنان سوسیالیست و آزادی
خواه ،آزادی و برابری زن و
مرد یعنی:
اعالم برابرى کامل و بى
قید و شرط زن و مرد در حقوق
مدنى و فردى و لغو فورى کلیه
قوانین و مقرراتى که ناقض این
اصل است؛
 تامین فورى برابرى کامل
زن و مرد در شرکت در حیات
سیاسى جامعه در سطوح
مختلف؛
حق بى قید و شرط زنان
به شرکت در انتخابات در کلیه
سطوح اعم از سیاسى ،ادارى،
قضایى و غیره.
برابرى کامل زن و مرد
در قلمرو اقتصادى و اشتغال
حرفه اى .شمول یکسان قوانین
کار و بیمه هاى اجتماعى بر زن
و مرد بدون هیچ نوع تبعیض.
مزد برابر در ازاء کار مشابه
براى زنان و مردان.
باید به این فمنیست های مسلمان
گفت لطفا دست از سر جنبش
زنان بردارید .فریبکاری بس
است .افزایش تعداد زنان در
مجلس درمان درد زنان نیست و
وضعیت آنها را بهبود نمی
بخشد .همانطور که خود خانم
مقدم در انتهای مقاله اش آورده

در افغانستان از  242کرسی  92کرسی را زنان کسب کرده اند و
افغانستان اولین مقام تعداد زنان در مجلس را دارد .تاکنون کدام
قانون به نفع زنان افغانستان صادر شده؟ بنام همان قانون شریعت و
قرآن و به حکم مرتد بودن جلوی چشمان صدها نفر فرخنده را به
آتش کشیدند .امکان ندارد در داخل سیستمی زن ستیز ،بود و قانونی
غیر از آن تصویب کرد .در تمام دنیا نه شریعت و نه اسالم نتوانسته
و نمیتواند به زنان حق آزادی و برابری بدهد .امروز دیگر دختران
و پسران جوان ایران این را آگاهانه فهمیده اند و میدانند تمام مصیب
ها و خشونت ها و نابرابری ها از شریعت و مذهب است و آمار
دین گریزی رو به افزایش است و رژیم را به وحشت انداخته است.
اما بندناف این جنین های اصالح طلب و فمنیست های اسالمی به
حیات جمهوری اسالمی وصل است و از آن تغذیه می کنند و برای
حفظ رژیم هر زمان به بهانه ای برایش رأی می خرند!.
”خانه ات را باد برد ” هیال صدیقی
وزش باد ،در موي مني !؟
نگران
تو هنوزم
ِ
ِ
ب كدامین غاري
مسخِ افیوني ِ افسانه ي اصحا ِ
؟
در كدامین خوابي ؟
چشم تو ویراني ِ صد طایفه است
خواب در
ِ
دزدان امارت افتاد
تش ِ
ِ
ت رسوایي ِ
سر شا ِل مرا
تو نگهدار  ،هنوزم دو ِ
...
ت این پرده ي پوسیده  ،تو در خوابي و
پش ِ
من
با همین زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر میبافم
تا برآرم خورشید
و تو در خوابي و آب
از سرت مي گذرد
...
و ندیدي هرگز
توي جنگل  ،كاج را
شب به شب  ،جاي سپیدار زدند
و نبودند پلنگان ،وقتي
كه دماون ِد اساطیري را
از كمر ،دار زدند
و به هر دانه برنجي كه به رنج
سر سفره ي ما آمده بود
بر ِ
توي شالیزاران
آهن و آجر و دیوار زدند
...
و تو در خوابي و آب
تشنه ي هامون شد
خون زاینده برید
ِ
ب شرجي ِ هور
و نفس هاي ش ِ
زیر گِل  ،مدفون شد
...
خانه ات را باد برد
ت رسوایي و غارت افتاد
تش ِ
ب گیسوي مرا
تو نگهدار به چنگت  ،ش ِ
ب قحطي زده ي سفره ي ما
تا مبادا ش ِ
ت خالي ترا باز كند
مش ِ
تا مبادا كه ببینند همه خوي ترا
موي مرا
من حجابم
تن آزاده ي خود
نه حجا ِ
ب ِ
ب توام
تن یغما زده و خوا ِ
من حجا ِ
ب ِ
ت این پرده ي پوسیده تو در خوابي و من
پش ِ
با همین زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر میبافم
تا برآرم خورشید
2

زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
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پیام منیژه صادقی به همه کسانی که برای آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی تالش کردند و صدای زندانیان سیاسی در بند هستند
من زنی زحمتکش و مادری که همراه با نوزاد چند ماهه ام در زندان بودیم و راه رفتن را به نوزادم در زندان آموختم  ,بله مادری
زحمتکش که دیدن هر لحظه نوزادم در چهار دیواری زندان برایم مرگی بود ولی تسلیم نشدم  .از گریه نوزادم برای اذیت و ازار من
شکنجه پدر بیمارم که در سلول بغلی بود استفاده میکردن تا تسلیم شویم  .ولی هیچ گاه مزدوران موفق به زانو درآوردن ما نشدن  .زنی
زحمتکش که حتی به فرزندانم رحم نکردن فرزندم را جلوی چشمانم کتک زدن و غرور آنها را خورد کردن و به آنها بی احترامی و بی
حرمتی و حتی دست درازی کردن و دختر حامله ام را هم کتک زدن  ,که موجب ترس و وحشت فرزندانم شده  .من کارگری بی مزد و
زندانی سیاسی که کتک و شکنجه و تحقیر را در سیاه چاه های جمهوری اسالمی با چشم های بسته با تمام سلول های بدنم تجربه کردم و
ظلم و ستم و نابرابری و تحقیر را احساس کردم  .بدنم را زیر لگد و شکنجه خورد کردن اما من برای رسیدن به آزادی و دنیای بهتر مصمم
تر و محکمتر شدم و هرگز تسلیم نشدم و تا رسیدن به آرمان های انسانی از پای نخواهم نشست  .من از تک تک شما انسان های آزادیخواه
و چپ از صمیم قلبم تشکر و قدر دانی میکنم که صدای من و دیگر کارگران در بند و حتی ناله فرزندانم و دیگر بچه ها را به گوش جهانیان
می رساندید نهایت تشکر رو دارم و دستانتان را به گرمی میفشارم  .من در خانواده ای سیاسی بزرگ شدم و در همان بچگی مردساالری و
نابرابری را در جامعه درک کردم  .از همان بچگی مبارزات را از پدرم آموخته بودم و اوائل نوجوانیم در سال های  ۹2و  ۰5پا به پای
پدر عزیز و مبارزم و برادر جانباخته ام و دیگر آزادیخواهان در شهر سنندج مبارزات رو آغاز کردم  .و در این راه هرگز از شکنجه و
تهدید های مزدوران نهراسیدم و از هیچ کمکی دریغ نکردم  .از این که زن خانه دار باشم خوشنود نبودم و مغازه باز میکردم تا از این
طریق از دنیای بیرون با خبر باشم ولی مزدوران مرتب به مغازه من حمله میکردن و میگفتند که مغازه ات پاتوخه ضدانقالبیون شده و به
دختران فراری کمک میکنی و مغازه ام را میبستند  .و خودم را هر بار تهدید و تحقیر و ازار میدادن  .من هر چند از شما دور بودم و حتی
در سیاه چاه های جمهوری اسالمی یک لحظه هم از مبارزات شما غافل نبودم و همیشه وجود شما و مبارزاتتان به من دلگرمی و امید میداد
و خود را در صف شما میدیدم  .با درود به شما انسانهای آزادیخواه و انساندوست و درود های فراوان به تشکل های کارگری و به شما
مبارزان احزاب چپ و مارکسیست  .درود به همه شما که در راه رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی یعنی یک زندگی بهتر و برابر برای
همه انسان ها مبارزه میکنید .من همیشه در همه حال برای رهایی طبقه کارگر همراه و هم گام شما خواهم ماند  .در مبارزاتتان برای
رسیدن به یک دنیای بهتر من را در کنار خود بدانید  .بار دیگر برای تمام تالش ها و زحماتی که برای آزادی من و کارگران زندانیان
سیاسی در بند می کشید تشکر و قدردانی میکنم و از راه دور دستانتان را به گرمی میفشارم .
به امید رسیدن به آرمانهای انسانی و یک جامعه برابر و سوسیالیستی
به امید روزی که هیچ زندانی سیاسی نباشد
به امید نابودی کودک آزاری زنده باد سوسیالیست و یک دنیای برابر و آزاد
زنده باد مبارزات کارگری و تشکل های کارگری
منیژه صادقی - 05 - 5102
تروریسم پدیده جدیدی نیست و
ظهورتروریست
حتی از آن در اوایل تاریخ هم
سحر باباسجلی
استفاده می شده است ،نمی توان
به راحتی آن را تعریف کرد و یا توضیح داد.
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی
تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود .
درتروریسم ترور هدف نیست بلکه وسیله ای است و وسیله بسیار
مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید
بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشدیعنی نباید درگیری بین
دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به
حساب آوریم.
تروریست ها با استفاده از خشونت در تالش برای رسیدن به اهداف
سیاسی خود هستند .هدف آنها این است که با ایجاد یک فضای ترس
و وحشت در جامعه که با آن ها مخالف هستند تغییرات سیاسی انجام
دهند و به هدف خود برسند.
درعصرجدید،دیکتاتور و تروریسم با هم پیوند دارند وعجین شده و
خود دیکتاتورهای با استفاده اقدام تروریستی قصد حکمفرمایی
دارند.
تروریسم یک فعالیت برنامه ریزی شده و در نظر گرفته شده برای
رسیدن به اهداف خاص انجام می دهد .این منطق به کار ،انتخاب
تاکتیک است و یک عمل تصادفی نیست.
در این میان پدیده های نو ظهور گروههای تروریستی جدید،امثال
داعش وگروههای اسالمی یا دینی که درمناطق
که دارای ثروت نفت وغیره می باشند خود زاییدهٔ ،دولتهاست که فقط

قصد افزودن قدرت بیشتر برای
دیکتاتور و چپاول ثروت اینگونه
ممالک را دارند«خاورمیانه »
دولتهایی امثال جمهوری اسالمی
ایران با هدف افزودن قدرت
شیعه و چپاول ایران ،ازهیچ
نمی
فروگذار
ترفندی
کنندوخودشان
تولیدکنندهٔ
تروریست می باشد.یا دولتی مثل
عربستان سعودی  ،که با بوجود
آوردن گروههای تروریستی مثل
داعش ،هدف افزودن قدرت آل
سعود وگسترش وهابیت را دارند
که برای رسیدن به هدفشون
ازهیچ جنایتی فروگذارنمی کننند
دراین عصر جدید جنایاتی
رامرتکب می شوند دقیقأ مثل
قرون وسطئ ،امثال حادثهٔ
پاریس ،ویا کشتن مردن وتجاوز
به زنان وکودکان دیگر ادیان،
نسل کشی وجنایت.
درپایان این ترور؛ ترویسم؛
دیکتاتورحکومتی ودزدان

غارتگرا جهانی با هم موافق و
رفیق اند و به ظاهر دشمن واین
دشمنان به ظاهر ،باطنن ضد
دمکراسی و آزادی بشر هستن و
سیاست وتبلیغ دروغ ذهن عموم
را مسموم میکنند.
اینان فقط شکارچیان ثروت
هستن که مقداری از این
ثروتهای برباد آورده صرف
تروریسم میشود.
3

قت
هجنکش و اعدا م ل عمد و سازمان یافته دولتی ست
 01دسامبر روز جهانی حقوق
بشر
آکو رضائی

روز پنجشنبه دهم دسامبر
( مصادف با  12آذر ماه) در
تقویم سازمان ملل متحد به
عنوان روز جهانى حقوق بشر
نام گذارى شده است ،حقوقى كه
بنابر اعالمیه جهانى حقوق بشر
جهان مشمول است و معیارى
جهانى است براى احترام به
حقوق بنیادین انسان ها صرف
نظر از ملیت نژاد ،رنگ ،و دین
و اعتقادشان .و دهم دسامبر
امسال برابر با  95سال تصویب
اعالمیه جهانى حقوق بشر ،در
حالى فرا رسیده كه انتقادها از
وضعیت حقوق بشر در ایران
ادامه دارد .شمار اعدامها در
ایران در صدر این انتقاد ها
است و باز داشت فعاالن حقوق
كارگران و حقوق كودكان و
حقوق زنان و همچنین نو كیشان
مسیحى در مدارج بعدى قرار
دارند؛
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در ایران متأسفانه چون دین
رسمى كشور و نه ملت اسالم
است.
و باز متأسفانه اكثریت جامعه به
علت عدم روشنگرى و عده ایى
هم به علت زور و ارعاب و
ترس از حكومت به اجبار
پذیرفته اند كه مسلمان خوانده
شوند .معموال در جوامع اسالمى
حقوق بشر معنى خاصى نخواهد
داشت ،چون خود قوانین اسالم
در بهترین شرایط و ایده ال ترین
حالت رسما و قانونى به حقوق
زنان و كودكان احترام كه نمى
گذارد هیچ ،به حقوقشان تجاوز
مى كند ونقض مى نماید ،با
پشتیبانى اخوندك ها و روحانیون
شیاد و در راس حكومت خامنه
اى شریر این نقض اشكار را
قانونى البته طبق قانون انجام مى
دهند ،طبق همان استدالل
و قانون انسان ستیز اسالم این نا
حق را به خود حق مى دهند كه
دختر بچه  2ساله را به عقد خود
دراورند و با او همخوابه شوند،
وطبق همان قانون باز هم طبق
شرع و عرف اسالم دیه یا خون
بهاى زن نصف دیه مرد میباشد
و به مردان حق اختیار كردن 4
زن رسمى و بى نهایت همسر
صیغه اى براى مردان قائل مى
شود .
البته به نظر حقیر در هر كجاى
این كره خاكى اگر اسالم از درى
وارد شود ،حقوق بشر از ان در
دیگر رانده مى شود ،این دو
معقوله مثل عینى اب و اتش

مراجعه به بیمارستانى در
أصفهان و معالجه وى به علت
فقر مالى والدینش نتوانسته بودند
هزینه بیمارستان را تقبل نمایند،
كه صد البته فقریست كه توسط
حكومت به مردم تحمیل شده
است ،بنابر این اقاى دكتر با
وجدان دستور به باز كردن بخیه
هاى چانه كودك داده بود و این
كار انجام شده بود  .همان طور
كه همیشه گفته ام مسئول فقر و
ندارى مردم كسى جز حاكمان
پست و زور گوى ایران كسى
نیست  ،كسانى كه اگر مقدارى
از حرص و طمعشان مى كاستند
به واقع در ایران هیچ كارتن
خواب و بى خانمان و فقیرى
وجود نمى داشت ،چون براستى
ایران در موقعیت و شرایط
طبیعى و جغرافیایى قرار دارد
كه اگر حاكمان شریر ثروت این
مملكت را عادالنه تقسیم مى
كردند شاید هیچ بیمارى به علت
فقر جان نمى باخت و  ...از پول
و منابع طبیعى و مالى كه
بگذریم ان جالدان در خصوصى
ترین عقاید مردم دخالت دارند
یعنى حتى درون خانه هایشان
نیز به صورت قانونى نمى
توانند اجازه داشته باشند كه نوع
و پوشش خبرى و رسانه اى
خود را انتخاب كنند چه رسد به
نفت و گازو و حقوق بشر...

هستند یعنى در بهترین حالت هم
هیچ تناسب و سنخیتى با هم
نخواهند داشت  .ما تحت هیچ
شرایطى نمى توانیم در
كشورى اسالمى حقوق بشر را
به معناى واقعى كلمه حق اش را
ادا كنیم ،چون دین اسالم همچین
اجازه اى به ما نخواهد داد ،مگر
اینكه كنوانسیون جهانى حقوق
بشر تعاریف دیگرى از رعایت
یا عدم رعایت حقوق بشر
تعریف كند كه بتوان انها را با
قوانین اسالم در یك معقوله
گنجاند .در ایرانى كه هیچ
تعریفى براى جامعه دموكراسى
وجود ندارد و مردم هیچ حقى در
سر نوشت و اینده خود در هیچ
ضمینه اى ندارند چگونه مى
توان ردپااي از حقوق بشر دید.
متأسفانه به دلیل شرایط بسیار
بدى كه سران حكومت ایران
مخصوصا خامنه اى دیو سیرت
به مردم تحمیل شده و عده اى
از مردم نیز زیر بار زور و ستم
و انواع فشار انسانیت را زیر پا
نهاده و مانند سران مملكت عمل
مى كنند .كه صد البته مربوط به
تمامى مردم نمى شود ،چون
اكثریت جامعه همواره خود را
نفروخته و هنوز مى توان زره
اى از شرافت و كرامت انسانى
را در كردارشان مشاهده كرد.
چند روز پیش خبر عجیبى كه
واقعا دنیاى مجازى ایرانى را
تحت تأثیر قرار داد ،كه مربوط به امید روزى كه ایران ازاد
به پسر بچه خردسالى بود كه گردد از دست دد منشان و دیو
سیرتان اسالمى انسان ستیز
دچار حادثه شده بود و بعد از

0۸1مدرسه کپری و خشتیِ -گلی محل تحصیل دانشآموزان مشکل مدارس کپری و کمبود فضاهای آموزشی هنوز در شهرستان نیکشهر
محسوس است ،با توجه به رسیدن فصل سرما،مسئوالن برای برچیدن مدارس
نیکشهر در استان سیستانوبلوچستان است
کپری هیچ اقدامی نکردهاند.
ندای زنان ایران
رئیس شورای شهرستان
نیکشهر در این زمینه اظهار کرد :ساختمان آموزشی مناسب و دارای استانداردهای
آموزشی یکی از راههای ایجاد نشاط و تشویق دانشآموزان برای امر مهم تحصیل
است.
کریم بخش امیری ادامه داد :متاسفانه طبق آمار ادارات آموزش و پرورش نیکشهر،
بنت و الشار از کل  ۹55مدرسه شهرستان نیکشهر بیش از  185مدرسه فضایی در
شأن دانشآموزان برای یادگیری علم و دانش نیستند و نیاز جدی برای نوسازی دارند.
این مسئول گفت 31 :مدرسه خشتی و گلی 28 ،مدرسه تخریبی و فرسوده ،بیش از
 35کالس درس در کپر دایر است .که هیچگونه امکانات سرمایشی ،گرمایشی و
روشنایی ندارند.
متاسفانه نیمی از مدارس انشعاب آب ،برق و تلفن ندارند و بیش از  85درصد فاقد
حصارکشی هستند که این مشکلی بزرگ برای مدارس این شهرستان است.
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نگاهي به اشكار سازي ( كامینگ اوت ) همجنسگرایان و
دوجنسگرایان در جوامع مختلف
محمد اسمعیل نژاد
برای بعضی از همجنسگرایان و
دوجنسگرایان آشکارسازی دشو
ار استاما برای بقیه به آن حد هم
دشوار نیست .خیلی وقت ها این
افراد وقتی کهپی به گرایش جنس
ی خود که با نرم جامعه فرق دا
رد می برند احساسترس,متفاوت
بودن وتنهایی می کنند .این مسئل
ه به خصوص برای کسانیکه در
کودکی یا نوجوانی پی به گرایش
جنسی خود برده اند صادق است
وبستگی به مدل خانواده آنها و ا
جتماع اطراف آنها ممکن است ا
ز پیشداوری و کم اطالعی نسبت
بهمجنسگرایی رنج ببرند.
برای بعضی از همجنسگرایان
این احساس شکنندگی به وجود م
ی آید کهدر نتیجه اثرات مخرب
تعصب و کلیشه است .آنها حتی
ممکن است ازطردشدن توسط خ
انواده,دوستان ,همکاران و اماکن
مذهبی بترسند .و یکعده ای از
همجنسگرایان هم از این می تر
سند که اگر گرایش جنسی شانآش
کار شود ممکن است کار خود ر
ا ازدست دهند و یا در مدرسه یا
محیطکار مورد سواستفاده قرارب
گیرند
متاسفانه همجنسگرایان ودوجنس
گریان در مقایسه با دگرجنسگرای
ان بیشتردر معرض ریسک سوا

ستفاده فیزیکی وخشونت قراردا
رند .تحقیقاتی که دراواسط
 1225در کالیفرنیا انجام شد نشا
ن دادکه یک پنجم لزبین ها-
زنانهمجنسگرا-
و بیشتر از یک چهارم گی ها-
مردان همجنسگرا-
که در اینتحقیق شرکت کرده بود
ند مورد خشونت ناشی از تنفر ن
سبت به گرایشجنسی شان قرار گ
رفته بودند.
در یک تحقیق دیگر در کالیفرنیا
که روی تقریبا  755نفر جوان ا
نجام شدهبود ,نصف مردان شرک
ت کننده اعتراف کردند که ضد-
همجمنسگرا هستندو اعمال آنها د
ر قبال ضد همجنسگرایی از فح
شهای رکیک دادن بههمجنسگرای
ان تا خشونت بدنی دسته بندی ش
د
و حال درجوامع مسلمان و به
خصوص جامعه ایران كه این
أصل در صورت مشخص
شدن با احكامي همچون اعدام ،
شكنجه  ،و سوء استفاده قرار
گرفتن روبه روست و این امر
از طرف نظام حكومتي  ،مردم
و حتي خانواده هاي این افراد
مورد قبول نیست میپردازیم .
فردي كه همجنسگراست در
جامعه ایران با در نظر گرفتن

تمامي این مشكالت به سه شكل
اصلي به زندگیش میپردازد.
اول این كه تمامي این مشكالت
را نادیده میگیرد و مورد تمامي
این ازار و اذیت هاي مختلف
قرار میگرد وجز قبول چیزي كه
نیست ادامه میدهد كه مشخصا ً
اینده براي او همچون روحش
مرده است وتبدیل به فردي
زائد میشود .دوم این كه در
خفقان و ترس و تنهایي از انچه
كه كوچكترین حق اوست یعني
حق وجودیتش در جامعه فرار و
ان را پنهان میكند .دست و پا
میزند كه باز همچون مثال اول
بدون اینده و تمركز بر زندگي
ادامه میدهد و در اخر خود را به
دست تقدیر تاریكي كه براي خود
ساخته میسپارد كه این تقدیردر
اخر یا به لو رفتن هویتش
مي انجامد یا از بي هویتي و
سكوت در گذر زمان از بین
میرود.
و سوم این كه در نهایت مجبور
به تبعید اجباري خود از جایي كه
متعلق به انجاست میشود و
تمامي سختي ها و روح صدمه
دیده اش را به اجبار وارد بازي
جدید فرار و زندگي جدید در
مكاني كه فقط و فقط فكر میكند
میتواند اسوده و ارامش را تجربه
كند میشودوبه همه سختي ها تن
میدهد.
گذر عمر و تالش در راستاي
فرار از جامعه اي كه در ان
هویت جنسي افراد و روابط

احساسی آن ها انچنان اهمیت
موجب
دارد كه
این گونه فجایع در ان میشود
شاید به هیچ عنوان مورد
اهمیت نباشد بسي این كه افراد با
هویت هاي جنسي متفاوت در
كشور هاي پیشرفته غربي بدون
ترس و خفقان مشغول پیشرفت و
كه
اهدافي
برد
پیش
میخواهند هستند و دولت و مردم
هم بدون در نظر گرفتن افكار
متفاوت به انها با دادن هویت
انساني و حقوقي و علمي
كمك میكنند تا در جامعه داراي
برابري و در راه رسیدن به
اهدافشان موفق و مفید باشند..
آشكار سازي در جوامعي
همچون ایران جز طرد شدن از
تمامي حق و حقوق انساني و در
نهایت مرگ چیزي به دنبال
نخواهد داشت و این باعث شده
كه بیشتر افراد همجنسگرا و
دوجنسگرا از اشكار سازي در
ایران فرار و تن به تبعید اجباري
دهند  /هر چند تبعید هم گزینه
اخري نیست چون بعد از فنا
شدن عمرشان و فراموش كردن
همه چیز حال هم ًگون شدن با
جامعه غربي و بدست
اوردن شاید كمي ارامش انچنان
راحت نباشد اما تنها گزینه
ایست كه این افراد پیش روي
خود دارند تا بتوانند به هویت
سوخته خود در جایي دیگر جان
دهند.

سال نو میالدی  6142مبارک
همی
سازمان راهیی زن سال خوشی را ربای شما خوانندگان و همرااهن شگی زعزی
آرزو می کند
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مینو تی—شراره رضائی
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دین ،افیون توده اهست!
ندای زنان ایران برگرفته از
گزارشی از بیمارستان در
روزنامه ی شرق در سایت بهار
نیوز:
وارد بیماارساتاان اکابارآباادی کاه
ماایشااوی ،شاالااوغاای و انااتااظااار
آدمهایی کاه مایخاواهاناد کاودک
تااازهمااتااولاادشاادهشااان را تااحااویاال
بگیرند ،بیشاتار از هاماهچایاز باه
چشم مایآیاد .هاماه صانادلایهاای
انتظار پر اسات .جالاوی پاذیارش
ایستادهام و منتظرم ناوباتام شاود.
زن از پشت شیشه نگاهم مایکاناد
و در میان ازدحام آدمها کاارم را
میپرسد.
خاایاالاای جاادی ماایگااویاام« :ماان
اچآیوی مثبت هستم .مایخاواهام
بااداناام باارای زایاامااان پااذیاارشاام
میکنایاد یاا ناه ».چاهاره مسائاول
پذیرش تغییر نمیکناد .اماا آدمهاا
آرامآرام از کاااناااارم پاااراکاااناااده
میشوند.
زن متاصادی پاذیارش مایگاویاد:
«هفته چندم باارداری هساتایاد؟ »
بااعااد از کااماای مااکااث ماایگااویاام:
چهارماههام .صدای پچپاچاههاا و
استغفرهللاهای مداوم را میشنوم.
زن میگاویاد » :باچاه از ازدواج
شرعیه؟«
شااانااااسااانااااماااهام را روی مااایاااز
میگذارم و فرم را میگیرم.
نامم را مایناویسام و بارای روز
چااهااارشااناابااه هاافااتااه آیاانااده ،وقاات
معاینه میگذارد و بعد مایگاویاد:
«خاایاالاای دیاار اوماادیهااا .ماااه
چهارمه ،...شاید دیر شده باشه».
درمانگاه خیریه سیدالشهدا دومین
جایی است که سر زدهام .جالاوی
میز پذیرش ایستادهام و ماناتاظارم
تا منشی کمی سرش خلاوت شاود
و جوابم را بدهد .سارش را بااال
ماایکاانااد و باایخاایااال ماایگااویااد:
امرتون؟ برایش تعریاف مایکانام
اچآیوی مثبت هستم و میخواهم
برای کشیدن دندان عقال پاذیارش
شوم .حااال زن جادیتار ناگااهام
میکند و میپرسد از چاه راهای
مثبت شدهام.
میگویام :فارقای مایکاناه خاانام؟
یعنی من اگر معتاد بااشام ،یاا از
همسرم گارفاتاه بااشام ،یاا ،...در
پذیرش شما فرقی میکنه؟ مناشای
راهنماییام میکناد تاا باا داخالای
دفتر مادیاریات درمااناگااه تامااس
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بگیرم .به دفاتار مادیاریات زناگ
میزنم و آنها خیلی محترماناه از
پذیرشم سرباز میزنند.
مدیر دفتر آقای رئیاس مایگاویاد:
«مااا امااکااان پااذیاارش شاامااا را
نداریم .یعنی دستگاههای پیشرفتاه
نداریام کاه باتاوانایام بایامااران باا
ریسک باال را پذیرش کنیم .شاماا
اگاار زحاامااات باااکاااشاایاااد و باااه
بیمارستان امامخمینی بروید ،آنهاا
به شما کمک خواهند کرد».
اصرار میکنم و میگاویام« :مان
اصال وظیفه ندارم به شما بگاویام
که اچآیوی ماثابات هساتام .شاماا
موظفید که هر بیماری را پذیرش
کنید و با این پیشفرض کاه هاماه
مثبات هساتاناد ،باعاد از هار باار
استفاده و ویزیت بیمار ،یونیتهاا
را ضدعفونی کنید .ایان کاار هام
ناایاااز بااه تااجااهاایاازات خاااصاای
ندارد»....
منشی اما تأکید میکند که متأساف
است و من را به بیمارستاان اماام
خمینی ارجاع میدهد. ...
خیابان جمالزاده ،تقااطاع خایااباان
نصاارت و فاارصاات ،یااکاای از
کاالاایااناایااکهااای ناایاامااهخصااوصاای
دندانپزشکی قرار دارد .از پلهها
باااال ماایروم و ماایگااویاام کااه
مایخااواهام بارای کشایاادن دناادان
عقل تاوساط فاالن دکاتار خااص،
ویزیت شوم ،اما اچآیوی ماثابات
هستم .منشی فرمی را روباهرویام
قاارار ماایدهااد تااا پاار کااناام و
اطالعاتم را بنویسام .فارم را پار
کردهام و منتظرم تا آن را تحویال
بگیرند.
بعد از یکربع ،مناشای مایگاویاد
ایاانااجااا مشااکاالاای بااا پااذیاارش ماان
ندارند ،اما پازشاکاان از ویازیات
من امتانااع مایکاناناد و باه دلایال
استرسی که دارند! ماماکان اسات
خدمات الزم به من ارائاه نشاود.
به ماناشای تاوضایاح مایدهام کاه
صااارف کشااایااادن یاااک دنااادان،
هاایااچکااس را بااه اچآیوی دچااار
نمیکند.
منشی شرمنده است و آرام تاوی
گوشم میگوید« :شاماا بارو فاردا
بیا و نگو هم اچآیوی داری .مان
خودم پذیرشت میکنم»....
مطب پزشاک زناان در خایااباان
ستارخان تاهاران خالاوت خالاوت
اساات .از ماانااشاای باارای چااکااا

کلی ،وقت مایخاواهام و ماناشای
پس از گرفتان ویازیات ،ناامام را
در دفتر ثبت میکاناد 45 .هازار
تومان ویزیت را پرداخت میکنام
و میگویم« :البته به خاانام دکاتار
بفرمایید من اچآیوی دارم .حتماا
باااه فاااکااار ضااادعااافاااونااایکاااردن
وسایلشان باشند»...
منشی خودش را جمع و با تاردیاد
نگاهم میکند .بعد هم بدون اینکاه
شکبرانگیز باشد سرش را پایین
میاندازد و به داخال اتااق دکاتار
میرود.
بعد از چند دقیقاه هاماانطاور کاه
انتظار داشتم از ویزیتام سار بااز
زده میشود .دلیل هم ساده اسات:
خانم دکتر سردرد دارناد و هایاچ
باایااماااری را ویاازیاات نااماایکااناانااد.
درمانگاه مرکزی فرهاناگایاان در
خیابان امامخمیني قرار دارد.
همان بهانه کشیدن دندان عقال را
باا ذکار ایان ناکاتاه کاه اچآیوی
مثبت هستم ،به ماناشای یاادآوری
ماایکااناام .ماانااشاای ناااماام را در
فهرست وارد میکند و بدون هیچ
سااالای وقات  11آذر را بارایاام
ثبت مایکاناد .درسات یاک روز
پس از روز جهانی ایدز. ...
بااایاااماااارساااتاااان کساااری درسااات
روبهروی روزنااماه قارار دارد.
وارد ماایشااوم و جاالااوی ماایااز
پذیرش میایستم .میگویم بااردار
هستم و در هفته چهارم باارداری
قرار دارم و مایخاواهام زایاماانام
در این بیمارستان انجام شود.
پاسخ کامال روشنکننده است :در
ابتدا باید به عنوان بیمار یکای از
پازشااکاان ساهااامدار بایااماارسااتااان
کسری ویزیت شوم و در

صورت تأیید ایشان ،بیاماارساتاان
کسااری ماان را پااذیاارش خااواهااد
کرد...
اینها روایات یاک خابارناگاار از
یک روز با اچآیوی مثبات باود.
امااا قصاااه ایااان آدمهااا بساایاااار
متفاوتتر از همه ماسات .ماهایان
 34ساله است و بهتازگی دومیان
فرزندش را به دنیا آورده .ماهایان
از همسرش مبتال شده و شارایاط
زندگی خوبی ندارد.
او ماااجاارای بااهدناایاااآوردن پساار
چهارماههاش ،میالد ،را اینگونه
تعریف میکناد« :مان پسار اولام
هفتساله است و خادا را شاکار،
سااالاام .درباااره بااچااه دوماام امااا
مشکالت زیادی داشاتام و تاحات
نظر هیچ پزشکی هم نبودم .فاقاط
میدانستم چون مثبت هستم ،باچاه
باید حتما با سزارین به دنیا بیاایاد
که احتمال انتقال بایامااری باه او
کم شود.
درد زایمان که شروع شاده باود،
به یکی از زایشاگااههاای جاناوب
تهران رفتم و وقتی فهمیدند مثبت
هستم ،اصال پذیرشم نکاردناد .باا
آن درد شااادیاااد زایاااماااان ،باااه
بیمارستان دیگری رفتم .آنجا هام
پذیرشم نکردند .حاالام خایالای باد
بود و درد داشاتام و مایتارسایادم
بچه به دنیا بیاید .هاماانجاا وساط
بیمارستان نشستم و شروع کاردم
به هوارکشیدن .گفتم از دساتاتاان
شکایت میکنم .آنها اماا تاوجاهای
نداشتند .باالخره وقتای دیادناد باه
هیچ عنوان از بیمارستاان خاارج
نامایشاوم ،باا تااوهایان و نافاریاان
پذیرشم کردند»....
6
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مهین بغض کرده است و ادامه میدهد« :در این مدتی که منتظر بودم ،چند بار نیاز به دستشوییرفتن داشتم و پرستار میگفت حتی حق
نداری وارد دستشویی ما شوی و من را از دستشویی بیرون کرد .اتاقم را از بیماران دیگر جدا کردند و هیچ بهیاری هم باالی سرم نبود .یادم
میآید وقتی میخواستند در اتاق را باز کنند ،دستگیره را با دستمال پاک میکردند ،در اتاق ماسک میزدند و بچهام را هم قبول نمیکردند
که بغل کنند و برایم بیاورند .مادرم به عنوان همراه در بیمارستان کنارم بود و شما نمیدانید چقدر توهین تحمل کرد .چقدر تحقیر شدم ،...من
اینها را از عوام انتظار داشتم ،اما از کادر پزشکی نه».
انگ و ترس و ساختن یک تصویر غیرواقعی از بیماری ایدز از سوی افراد و نهادهای مختلف بهویژه رسانهها موجب شده مبتالیان به ایدز
عالوه بر داشتن رنج بیماری ،دچار انواع صدمات اجتماعی ،فرهنگی و معنوی شوند که این مسئله درد آنان را نسبت به بیماران دیگر
دوچندان کرده است.
هرچند به گفته مسئوالن ،مراکز درمانی موظف به پذیرش بیماران اچآیوی مثبت هستند ،اما بسیاری از این مراکز از پذیرش آنها سرباز
میزنند .درحالی که مراکز درمانی موظف هستند هر بیماری را مثبت فرض کرده و بعد از هر ویزیت بیمار ،تمامی وسایل خود را
ضدعفونی کنند.
بیانیه پایانی قرائت شده در مراسم امنه محمدی در سنندج به مناسیت  52نوامبر
ندای زنان ایران
خشونت علیه زنان در واقع معضلی است اجتماعی ،نه صرفا ً یک تراژدی خانوادگی و
خصوصی.
در عصری زندگی می کنیم که توانایی ذهن انسان ،فضا را در نوردیده و هر روز به امکان تازه
ای دست یافته است .عصری که انسان به زندگی بر روی کره ی خاکی راضی نمی شود و هر
لحظه توانایی ها و قابلیت هایش را در زمینه ی کشف  ،امکان حیات و نشانه های زندگی بر
روی کرات دیگر ،در گوشه ای دیگر از این هستی الیتناهی به منصه ی ظهور میرساند .اما در
جهانی با چنین دستاوردهای عظیم و شگفت انگیز علمی ،در نقاطی از این کره ی خاکی ،کم
نیستند کوته نظرانی که دستان ناتوان¬شان بر گردن آمنه و آمنه هایی سنگینی می کند وساز
ناساز ،زندگی شان را به سکوتی همیشگی می¬کشاند.
قربانیان بی گناهی که در مقابل خطایی ناکرده و جرمی اثبات نشده؛ نه از دست دادگری اندیشنده ،بلکه از دست بستگان نزدیک خویش حکم
می گیرد ،حکمی غیرقابل تجدید نظر ،حکمی رو به پایان ،حکم مرگ…!
ت عنوان قتل های ناموسی از آن نام می برند ،محصول همان سیستم خشونت
تکرار چنین دردهای ُکشنده و زخم های التیام ناپذیری که تح ِ
زا و زن ستیزی است که روزانه در ابعاد گسترده و تحت عناوین و القاب گوناگونی ،خشونت علیه زنان را در شکل¬های آشکار و پنهان
بازتولید می کند .پیچیدگی مکانیسم ایجاد چنین خشونت هایی تا حدی است که ارتکاب اعمالی جنایت¬کارانه از این دست را ،چون فُرمی
قابل قبول و هنجاری پذیرفته شده در اذهان و اندیشه ی انسان های این دیار نهادینه ساخته است .گویی که تخطی کردن از اجرای وحشیانه
خاموش
واکنش
ی اینگونه جنایت ها ،به منزله ی خطر و تهدیدی جدی برای سالمت اخالقی جامعه ای تلقی می گردد که شهروندان آن فقط
ِ
ِ
سکوت ،بی تفاوتی و گاها ً تأیید در مقابل این جنایت را به عنوان راه عکس العمل موجود تعریف می کنند و آنرا نه به منزله ی خشونتی
ُکنش پذیرانه ،بلکه به عنوان واکنشی اخالقی در مقابل این جنایت تعریف می نمایند.
قتل های ناموسی که یکی از رایج ترین شکل های خشونت برعلیه زنان می باشد ،ضمانت اجرایی خود را از مقبولیت همان اخالقیات و
ارزش های رایج در جامعه به وام می گیرد که روزانه خشونت بر انسان ها را تحت لوای جنسیت ،نژاد ،طبقه و … به عنوان امری
اجتناب ناپذیر و غیرقابل انکار بر ساختار ذهنی شهروندان تحمیل می کند .این خشونت به مثابه درختی تنومند می باشد که ریشه های آن در
ساختارهای ایدئولوژی و سیاسی جامعه ریشه دوانیده و در نهاد مقدس خانواده آبیاری می شود .خانواده ای که برای داوری و حکم کردن در
خصوص درستی و نادرستی اتهام ثابت نشده ،خود را نیازمند تأیی ِد هیچ گونه مراجع قانونی و قضایی نمی داند و ارجاع به وجدان های
ناسالم جامعه را یگانه راه کسب مشروعیت خویش برای ارتکاب جنایتی این گونه می داند تا شاید با خون ریخته شده ی فرزندشان ،آبرو و
حیثیت جامعه ای بیمار و درمانده از همه ی انواع تضادها و فشارهای طبقاتی و جنسیتی را جانی دوباره ببخشند.
خشونت علیه زنان عام ترین شکل نقص حقوق بشر می باشد که مانعی برای تساوی ،برابری و رشد زنان آن جامعه محسوب می شود که
ریشه در تاروپود نظام طبقاتی و مرد ساالری دارد .شرط الزم برای نابودی خشونت و نابرابری زنان به چالش کشیدن نظام مردساالری
است که ارتباطی تنگاتنگ و اُرگانیک با نظام طبقاتی دارد .از آن جا که پیشرفت و اعتالی هر جامعه ای در گرو رشد و بالندگی زنان آن
جامعه می باشد .پس به منظور دست یابی به جامعه ای در خور و شایسته با حفظ کرامت و شایستگی های انسانی ،الزم است به منزله ی
مقابله و هم چنین پیشگیری از تکرار جنایت هایی این گونه ،حضور خود را به¬عنوان عناصری فعال و کنش گر به منصه ی ظهور
برسانیم.
ما جمعی از کنش گران ،در آستانه ی  52نوامبر ،روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ضمن محکوم کردن این جنایت خواهان اجرای
موارد زیر هستیم:
 _1مجازات عامالن و آمرین این جنایت و رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع و روشن نمودن اذهان عمومی.
2ـ بازنگری و اصالح قوانین زن ستیز تحت لوای ناموس.
3ـ وضع قوانینی در جهت تساوی حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های اجتماعی.
4ـ ایجاد مراکزی در حمایت از زنان آسیب پذیر و در معرض خطر.
 7ـ آگاه سازی و فرهنگ سازی در سطح وسیع جامعه جهت آشنایی با پیامدهای چنین فجایعی و اقدامات موثر در پیشگیری از وقوع آنها.
درپایان حاضران مراسم با گلباران ارامگاه مرحوم امنه محمدی یاد وخاطر ش را گرامی داشتند.
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در زندان حکومت اسالمی ایران
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بهرام رحمانی  -بهروز خباز -حسین جهانی
شاهرخ زمانی ،فعال کارگری
روز یکشنبه  22شهریورماه
 ،1324در زندان رجائی شهر
کرج درگذشت .مسئولین زندان
دلیل مرگ وی را سکته مغزی
اعالم کردند .در حالی که در
مورد بیماری و دلیل مرگ
شاهرخ ،هیچگونه تحقیق پزشکی
مستقل صورت نگرفته است.
همچنین گفته شده شاهرخ هیچ
ناراحتی نداشته و حتی ساعاتی
قبل از اعالم مرگ وی،
همبندیهای وی را سالم دیده
بودند.
پس از مرگ شاهرخ،
اعتراضات محدودی در داخل
کشور و اعتراضات گستردهای
در خارج کشور به راه افتاد .فیلم
«ستارهای بود در دل شب
مقاومت میکرد! »را نیز در
راستای محکوم کردن این جنایت
حکومت اسالمی ایران و
پیگیری دلیل مرگ شاهرخ و
دیگر زندانیان سیاسی و لغو
هرگونه شکنجه روحی و جسمی
زندانیان و آزادی همه زندانیان
سیاسی و اجتماعی و لغو اعدام
در ایران ،تهیه و منتشر شده
است.
این فیلم ،با زیرنویس انگلیسی
میتواند در رسانههای خارجی،
تشکلهای کارگری ،سازمانها

و احزاب سیاسی و نهادهای
بینالمللی مدافع حقوق بشر
نمایش داده شود تا هرچه بیشتر
حکومت
بیشمار
جنایات
اسالمی ایران علیه بشریت ،افشا
گردد.
شاهرخ در خرداد ماه سال
 1325در تبریز بازداشت شده
بود .دادگاه انقالب اسالمی
تبریز ،شاهرخ زمانی را به
اتهامات بیاساس و واهی «تبلیغ
علیه نظام »و «تشکیل گروه به
قصد برهم زدن امنیت ملی »به
یازده سال زندان محکوم کرد و
در  23دی ماه ،این حکم پس از
تایید در داگاه تجدید نظر به اجرا
گذاشته شد و ماموران اورا به
زندان مرکزی تبریز منتقل
کردند.
شاهرخ زمانی ،عضو هیئت باز
گشایی سندیکای کارگران نقاش
و تزئینات ساختمان تهران و
حومه و عضو شورای نمایندگان
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای
کارگری بود.
شاهرخ را پس از چندین بار
تعویض زندان ،از جمله
نگهداری در بند معتادان در
زندان تبریز و یا انتقال به زندان
قزلحصار و یزد ،در فروردین
ماه سال  1322به زندان رجایی
شهر کرج منتقل کردند.

موارد دیگری همچون هوای
سلولهای زندان در رجایی شهر
که دستگاه تهویه و گردش هوا
در آنها نیست ،پارازیت
دستگاههایی که در سقف زندان
تعبیه کردهاند و یا شرایط انتفال
آنها به بهداری ،به ندرت و با
تاخیر صورت میگیرد ،همه و
همه بر وضعیت سالمتی
زندانیان ،تاثیر بسیار منفی
میگذارد.

شاهرخ زمانی در طول نزدیک
به پنج سال حبس ،از امکان
مرخصی برخوردار نشد.
بنابراین ،عامل مرگ شاهرخ و
دیگر زندانیان سیاسی ،حکومت
اسالمی ایران و مسئولین
دادگاهها و زندانبانان هستند.
رسانهها و همه فعالین و
نیروهای مدافع جنبش کارگری،
در همبستگی با جنبش کارگری
و پیگیری تشکیل «کمیته حقیقت
یاب »درباره مرگ شاهرخ
زمامی و مرگهای موسوم به
در
خاموش
«مرگهای
زندانهای حکومت اسالمی
ایران ،میتوانند این فیلم را در
هر جایی که امکانش بود انتشار
و نمایش دهند به خصوص در
تشکلهای کارگری کشورهای
مختلف .خواهش ما این است که
در صورت امکان نتایج آن را به
ما اطالع دهند .مدت زمان این
فیلم ،حدود  25دقیقه است و تهیه
و تنظیمکننده آن نیز ،حسین
جهانی مستدساز مقیم استرالیا
است.

این اولین بار نیست که یک
زندانی در زندانهای مخوف
حکومت اسالمی ایران جان
میسپارد .در گزارشات مختلف،
دهها زندانی همچون ستار بهشتی
به دالیل مختلف از جمله شکنجه
جان خود را از دست دادهاند.
مسئولین زندانها ،مرگ بسیاری
از زندانیان سیاسی را سکته قلبی
و مغزی اعالم کرده است مانند
زهرا کاظمی ،اکبر محمدی،
افشین اسانلو و ...مرگ شاهرخ
زمانی در ماههای اخیر هشداری
است به ادامه مرگ در
زندانهای حکومت اسالمی در
میان طیفهای مختلف زندانیان
سیاسی و اجتماعی .همچنین با لینک فیلم «ستارهای بود در دل
توجه به این که گفته شده است بر شب مقاومت میکرد!»:
روی بدن شاهرخ عالئم کبودی
https://youtu.be/
و غیره بوده فعاالن کارگری و
1sFOtnbzcRO
تشکلهای بینالمللی کارگری در
کشورهای مختلف ،خواهان
تشکیل «کمیته حقیقت یاب »و
کالبد شکافی و روشن شدن علت
اصلی مرگ او هستند.

 52نوامبر ،در مزارشریف ”افغانستان“
ندای زنان ایران
روز  27نوامبر  ،در مزارشریف زنان و مردان براي خشونت عالایاه
زنان كمپیني با نام "جنبش زنان در برابر خشاونات خااناوادگاى" بارپاا
كردند .امسال افغانستان شاهد  125مورد قتل زنان بوده است .
از مجموع  125قتل زنان 151 ،مورد قتل هاي ناموسي گزارش شاده
است و همچنین امسال افغانستان شاهد  3ماورد ساناگاساار زناان باوده
است .در این روز زنان و مردان افغان در مزارشریف با حمایت آقاي
اسماعیل تیمور ،كتایون تیمور و پریسا اكبرزاده صداي اعتراض خود
را به جهانیان رساندند .این كمپین باا الاماان چساب زخام ،مایاخاواهاناد
مرهمي باشند براي زخم هاي زنان خشونت دیده.
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گزارشی از  01آذر روز دانشجو

روز دانشجو با حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه تهران :پردیس بین الملل ،انحالل انحالل
امروز دانشگاه تهران بعد از چندین سال سکوت علیه خصوصی سازی
دانشگاه به فریاد در آمد .قریب به هزار دانشجوی دانشگاه تهران مستفل از
برنامههای نمایشی تشکلهای رسمی با حضور در صحن دانشگاه و راهپیمایی
به بیان اعتراضات وسیع در باب کاالیی شدن و خصوصی سازی دانشگاه
پرداختند.
این دانشجویان با سر دادن شعارهایی همچون «دانشگاه پول گردان ،تضعیف
زحمتکشان»« ،آموزش رایگان حق مسلم ماست»« ،پردیس بین الملل ،انحالل
انحالل»» ،امکانات برابر ،حق مسلم ماست«» ،آموزش خصوصی،
نمیخواهیم«» ،دانشگاه پادگان نیست»« ،در دانشگاه بیگاری ،بعد از تحصیل
بیکاری»« ،استاد دانشگاه ،دالل پروژه» وضعیت اسفبار صنفی و شرایط
ناگوار معیشتی خود را بیان کردند.
با وجود تعداد زیاد ماموران حراست  ،دانشجویان تجمع گسترده خود را با
بیان صریح و شفاف تمام مطالبات خود به پایان رساندند .در انتها جمعیت که
بعد از راهپیمایی سراسری در صحن دانشگاه تعدادشان به بیش از هزار نفر
رسیده بود ،در میدان اصلی دانشگاه حلقه زده و بیانیه اعتراضی خود را
قرائت کردند.
متن کامل این بیانیه که به نام دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
منتشر شده است ،به شرح زیر میباشد:
بیانیه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
دانشجو هستیم ،نه از اعضای تشکلهای وابسته به گروههای سیاسی خارج از
دانشگاه ،نه از انجمن اسالمی و نه از بسیج ،تشکلهایی که به جای خواسته
های ما ،منافع و مطالبات اربابان خود را دنبال میکنند؛ و نه از نورچشمی های مسئوالن و مدیرانی هستیم که دانشگاه را با بازار
خریدوفروش دانشجو اشتباه گرفته اند.
ورود نهادهای نظامی ،سیاسی و امنیتی به درون دانشگاهها و ایجاد ماسسات و دانشکده های موازی در ساختار دانشگاه استقالل این نهاد را
خدشه دار میکند؛ این موسسات و دانشکده ها در بسیاری از دانشگاه های کشور نفوذ پیدا کرده اند که نمونه بارز آن در دانشگاه تهران؛
دانشکده های علوم و فنون نوین ،کارآفرینی و مطالعات جهان هستند .سکوت و دادن باجهای کالن از طرف مدیران دانشگاه که در واقع
همدست و جاده صاف کن این گروه ها هستند به این روند شتاب بیشتری داده است و نتیجه آن جز تبدیل دانشگاه به بازوی این نهادها و
گروههای سیاسی و نظامی نخواهد بود.
آنچه ما را واداشت که صریح و بی پرده ،مردم و افکار عمومی را خطاب قرار دهیم ،دردها و مصائبی است که بیامان بر سر ما آوار
کرده اند و هر بار در جواب حق طلبی ما ،یا تهدید کردهاند یا وعده داده اند .اکنون این خلف وعدهها و تهدیدها ما را به ستوه آورده است .این
چنین است که به نزد شما به دادخواهی آمدهایم.
به واقع؛ پیامدها و مراتب این وضعیت وخیمتر از آن است که صاحب نظران تصور میکنند .ما از درون دانشگاهی با شما سخن می -گوییم
که اکنون تبدیل به یک بنگاه تجاری شده است .تمام امکانات دانشگاه که میبایست به صورت برابر در اختیار همگان باشد ،به بهانه هایی
همچون افزایش کارایی و کاهش هزینهها ،مشمول خصوصیسازی افسارگسیخته و کاالیی شدن شده است.
در حالی که این کار جز فشار مضاعف اقتصادی و سلب امکانات از دانشجو تا کنون پیامد دیگری نداشته است .ما همچون کارگران که
بیرون از دانشگاه از بنیادیترین حقوق خود یعنی بهداشت ،آموزش و مسکن همگانی محروم شدهاند ،در درون دانشگاه از ستم مضاعفی
رنج میبریم .هرگز تاب نمی آوریم که امروز از محل مالیات مردم ،کیف پول الکترونیک بانک فخیمه تجارت شارژ شود و فردا از جیب ما
دانشجویان.
ما هشدار میدهیم انحالل و سرکوب نهادهای مستقل دانشجویی همچون شورای صنفی مرکزی که تالشها برای احیای آن تا امروز به بن
بست رسیده است ،نتایج نامطلوبی دارد .رشد تشکلهای قدرت ساخته که هیچ ارتباطی با بدنه دانشجویی و مشکالت آنها ندارند یکی از آن
نتایج نامطلوب است .دخیل نبودن دانشجویان در روند برنامه ریزیهای کالن دانشگاه و عدم نظارت آنان بر طرحهایی که سرنوشت آنان را
تحت تاثیر قرار میدهد ،پیامد دردناک این رفتار دانشجو ستیز است .ما خواهان آن هستیم که شکل گیری و تصویب آیین نام ٔه تشکلهای
دانشجویی باید با حضور و همفکری مستقیم دانشجویان باشد نه اینکه این آیین نامهها در اتاقهای دربسته و بدون مشورت دانشجویان نوشته
و تصویب شوند.
ما هشدار میدهیم واگذاری امکانات و اموال دانشگاه نظیر تأسیسات ،اینترنت ،فضای سبز ،سالنهای ورزشی و سرویسهای ایاب و ذهاب
به پیمانکاران معلوم الحال در راستای کاالیی کردن آموزش است و دست اندرکاران این خیانت بزرگ که عناوین مسئول و مدیر را دارند با
نوع مدیریتشان دسترسی به حداقلهای زندگی را برای ما محدود میکنند.
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ما هشدار میدهیم راه اندازی و گسترش پردیسهای بین الملل که در حال تسخیر فضای آموزش عالی کشور و دانشگاههای دولتی است،
نتیجه ای جز تبدیل دانشگاه به بازار آزاد خرید و فروش مدارک دانشگاهی ندارد .این روند باعث افزایش مدرک دارهای بیتخصص میشود
که اکثر آنها از طبقات باالی جامعه و احتماالً آقازادههای کشور هستند.
ما هشدار می دهیم این صحنه آرایی خطرناک و روابط غیرشفاف بین مدیران بااعاث تضایایاع حاقاوق ماردم و تااراج بایات الاماال مایشاود.
نمود این روابط را میتوان در تخلفات مالی گستردهای دید که یکی از موارد آن هزینههای خالف قانون و آیین نامه صندوق رفاه است که از
دانشجویان دریافت شده است .مورد دیگر آن زمین خواریهای بازرگ
از کوی دانشگاه به نافاع پاردیاس دانشاکادههاای فانای اسات .ایان روناد
نتیجهای جز نابودی و تصرف هست و نیاسات دانشاگااه و خاواباگااه و
ایجاد جو بی اعتمادی وسیع علیه مادیاران و مسائاوالن دانشاگااه نادارد.
ما هشدار میدهیم بومی گزینی در دانشگاهها و ماسسات آموزش عالی
که با توجیهات و دالیل غیرکارشناسی مسئولین وزارت علاوم در حاال
انجام است پیامدهای ناگواری دارد .ایان دالیال کاه ناه ،ایان باهااناههاا
هامااچااون افات تااحااصاایالاای دانشااجاویااان خااوابااگااهاای و جالااوگاایااری از
مهاجرتهای درون کشوری در واقع چایازی نایاسات جاز شااناه خاالای
کردن دولت از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود و باعث ایجاد شکااف
عمیق بین شهرستانها و مرکز میشود.
ما هشدار میدهیم امنیتی کردن فضای دانشگاه و برخوردهای شدیاد باا
فعاالن دانشجویی باعث ایجاد سرخوردگی و ناامیدی در بین دانشجویان
و خانوادههای آنان میشود .این سارخاوردگای و نااامایادی و تضاعایاف
نهادهای دانشجویی توسط کمیته انضباطی منجر به حذف شادن صادای
دانشجو خواهد شد .آیا کامایاتاه انضابااطای در کاناار احضاار و تاهادیاد
دانشجویان و خانودههایشان نسبت به بارخاوردهاای فایازیاکای یاکای از
اسااتاایاد دانشاکااده ادباایااات و ماعاااونات اداری مااالاای کااوی دانشااگااه بااا
دانشجویان ،عکس العملی داشته است؟
ما هشدار میدهیم تبعیض مضاعف بر زنان و دختران دانشاگااه بااعاث
سرخوردگی و ایجاد شکاف جنسیتی میشود .این تبعیض شامل ماحادود
کردن بیمنطق ساعتهای رفت و آمد ،فشارهای مضاعف حاراسات و
کمیته انضباطی ،محدودیتهای اجتماعی و کنترل شدید آزادیهای فردی و حتی موارد بدیهی مثل ،امکااناات رفااهای ضاعایافتار نسابات باه
دانشجویان پسر میشود .دختران خوابگاهی از امکاناتی همچون اینترنت ،آب گرم ،فضای بدون محدودیت برای استراحت و دهها مورد ریاز
و درشت دیگر محروم هستند.
ما هشدار میدهیم محدود کردن فعالیتهای فرهنگی و کارشکنی پی در پی در فعالیت این کانونها نتیجهای جاز زدن آخاریان تایار بار جسام
نحیف فرهنگ و هنر ندارد .عدم ایجاد امکانات مناسب برای امور فرهنگی و هنری و حتی استفااده ناکاردن از اماکااناات ماوجاود و باهااناه
تراشیهای متعدد در دادن مجوز برای برنامههای فرهنگی ،از دردهای بیشمار این بخش از زندگی دانشجویان است.
ما هشدار میدهیم وضعیت اسفباری که دانشجویان معلول و نابینا در آن به سر میبرند باعث انزوای هرچه بیشتر این عزیازان خاواهاد شاد.
تخصیص کمترین امکانات آموزشی و رفاهی و عدم حمایت و دستگیری از طرف مسئولین ،نتیاجاهای جاز ماحارومایات مضااعاف و آسایاب
پذیری تحصیلی و اجتماعی بیشتر این قشر نخواهد داشت .ما هشدار میدهیم محدودیتهاایای کاه بار دانشاجاویاان ماتاأهال تاحامایال مایشاود،
پیامدهای اجتماعی ناگواری دارد .امکانات اسفبار خوابگاهی ،کاهش ظرفیت خوابگاههای متاهلی ،اخذ هازیاناههاای گازاف بارای تاعامایارات
خوابگاه از دانشجویان و انواع و اقسام تبعیضها که بر این دانشجویان روا داشته میشود ،نتیجهای جز تزلزل روابط خااناوادگای و افازایاش
نرخ طالق در بین دانشجویان نخواهد داشت.
این رویه خالف شعارهای همیشگی مسئوالن در مورد تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده است و متاسفانه خود مااناعای در بارابار آن مای-
باشد.
ما دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران؛ خواهان پاسخگویی صریح شخص رئیس دانشگاه ،وزیر علوم ،تحقیقات و فننناوری،
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزیر آموزش و پرورش در مورد مسائل فوق هستیم و تا حنل کنامنل تنمنامنی مسنائنل دسنت از
مطالبات به حقمان نخواهیم کشید.
«دانشگاه ملک شخصی کسی نیست و باید برای همگان باقی بماند».
دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران – شانزدهم آذر سال نودوچهار
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52نوامبر روز جهانیی خشیونیر بیر یلیییه
به مناسبت  52نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان
زنان را در حالی پشر سر می کیاارییم کیه
میثم باریک رو
ماهیر حکومر زن ستیز اسالمی هیر روز
بیش از پیش نمایان می گردد  .حکومتی کیه
پایه های خود را با تبعیض جنسیتی و سرکوب لیه زنان بنا نموده اسر  52.نوامبر نمادی از مظلومیر زن اییرانیی اسیر کیه
در طول مر حکومر و در این  73سال گاشته همه مراحل زندگیش تحر فرمان اسالم و دین  ,هید خشیونیر و تیبیعیییض
قرار گرفته اسر  .چه بسیار شیر زنانی که در راه مبارزه لیه فاشیسم دینی رژیم شکنجه و ا دام و ییا رنیز زنیدان را بیرای
آزادی و برابری به جان خریدند  .در جامعه کنونی حاکم بر ایران قوانین رسمی راه خشونر بر لیه زنان را باز کیرده و بیی
دالتی نسبر به زنان در محاکم هم نهادینه شده اسر  .به طوری که میلیونها زن بخاطر زن بودن مورد تحیییییییر ,سیتیم و بید
رفتاری قرار می گیرند .حجاب اجباری هم نو ی دیگر از خشونر بر لیه زنان اسر که نتنها یک نا امنیتی دایمی در زندگیی
زنان ایجاد کرده بلکه زنان روزانه با هزاران برخورد زننده مامورین حجاب روبرو هستند  .در دهیه گیاشیتیه هیزاران زن از
بازار کار ایران کنار گااشته شدند و یا در محیط کارشان مورد آزار قرار گرفته اند  .مواردی کیه گیهیتیه شید تینیهیا بیخیشیی از
خشونر ها ایسر که زنان ایران امروز با آن دسر و پنجه نرم می کنند .ضرورر امروز همبستیگیی و ییکیپیارچیگیی یهیو
زنان برای مبارزه و رهایی از چنگال فاشیسم دینی دستگاه حاکم و رسیدن به جایگاهی در خور و منزلر زن ایرانی اسر .به امید روزی که خشونر بر لیه زنیان نیه
فیط در ایران بلکه در تمام نیاط جهان از بین برود .

شکستن سکوت اولین قدم برای محو خشونت
مراسم بزرگداشت روز محو خشونت علیه زنان در رشت
بیدارزنی :چهارشنبه  ۴آذر  132۴فعالین حقوق زنان رشت مراسمی به
مناسبت گرامی داشت روز مقابله با خشونت علیه زنان برگزار کردند.
پرفورمنسی با محوریت آزارهای خیابانی ،اولین برنامهی این مراسم
بود .سهم زنان از فضای شهری چیست؟ ساالی بود که این پرفورمنس
به آن پرداخت .در و دیوار محل مراسم با تصاویر شهری از نگاههای
خیره مردان و حتی زنان پوشیده شده و متنی که به این مناسبت تهیهشده
بود بیان میداشت( :زن عابر نه فردی است که شهر را تجربه میکند
بلکه خود بهمثابه یکی از تجربههای شهری آشکار میشود بنایی
متحرک با معماری مخصوص که تماشای هندسه مهیج اش را هر
گردشگری در شهر حق خود میداند(.
در ادامه فیلمی کوتاه پخش شد که در آن زنان از ملیتها و مذاهب
مختلف از تجربه خشونت خود سخن میگفتند .تجربهای عام که به سن،
ملیت ،فرهنگ ،دین و طبقه خاصی اختصاص ندارد .پسازآن سخنران
برنامه دکتر سهیال رفیعی درباره خشونت خانگی و تأثیرات روانی آن
برزنان به صحبت پرداخت .وی صحبتهای خود را بااهمیت جایگاه خانواده و تأثیر آن در جامعه آغاز کرد و پس از ارائه یک سری آمار
از خشونت خانگی در سطح جهان به اهمیت بررسی این موضوع پرداخت.
سهیال رفیعی عوامل تأثیرگذار در خشونت خانگی را اعتیاد به مواد مخدر ،آموزههای غلط تربیتی ،فرهنگ و مشکالت اقتصادی و
وابستگی اقتصادی زن دانست .وی همچنین درباره عوارض و نتایج خشونت خانگی صحبت کرد و از تأثیرات روانی خشونت برزنان
سخن گفت .وی گفت« :احساس تحقیر و گناه و حقارت در زن آسیبدیده باعث میشود که وی از فعالیتهای خانوادگی دوری کرده و
تبدیل به یک فرد حاشیهای شود .همچنین مادری که مورد خشونت واقعشده در بروز خشونت بر کودکان نقش ماثری دارد که درنهایت
خشونت در جامعه را تشدید میکند».
سهیال رفیعی همچنین توصیههایی در رابطه با برخورد با فرد آسیبدیده ارائه کرد و تأکید داشت در این موارد از سرزنش و تحقیر فرد
مذکور باید جلوگیری کرد .در انتها نیز راهکارهایی را برای کاهش خشونت در خانواده و جامعه بیان کرد.
پس از سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ نمایشنامه خوانی با محوریت خشونت خانگی اختتام بخش این مراسم بود .این نمایشنامه خوانی
ازآنرو تأثیرگذار بود که در آن در کنار خشونتهای عیان فیزیکی روانی و جنسی به انواع خشونتهای پنهان علیه زنان (همچون عدم
مشارکت در کار خانگی) تأثیر الگوهای فرهنگی و تربیتی بر رفتارهای زن و مرد (محدودیت در بازی دختربچهها و تحمیل رنگ
صورتی به آنها) پرداخته بود .و مراسم با پخش سرود برابری زنان پایان یافت.

هب سازمان راهیی زن ویپبندید

دست مذهب از زندگی مردم و خصوصا زانن کواته
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت

گزارش  52نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان در آندرس برگ—آلمان
گزارش و عکس ها از :کامیل همتی
هر چند که بقول بعضی دوستان روزایی که برخی از افراد با دیدگاه طبقاتی مختص حفظ منافع سرمایه و یا دولتهای حافظ منافع سرمایه و یا
سازمانهای بین المللی نامگذاری می کنن شاید بعضا برای کم رنگ کردن مناسبات خاص و یا به انحراف کشیدن و دور کردن مدافعان
حقوق انسانی از آن گونه مناسبات باشه ،اما در هر صورت امروز27نوامبر در کمپ آندرس برگ بهانه ای شد که ما مدافعان حقوق زنان و
مردان و زنانی که حقوق انسانی زنان برایشان اهمیت داشت که بتوانیم دور هم جمع شویم بیانیه ای در این رابطه به دو زبان عربی و
فارسی برای حاضرین بخوانیم و به سه زبان کردی و عربی و فارسی ملخصه ای از مشکالت زنان در محیط زندگی قبلی خود بیان داریم و
همچنین پالکاردهایی به چهار زبان آلمانی ،انگلیسی  ،عربی و فارسی با مضمون " اعدام و سنگسار لغو باید گردد" نه به تبعیض  ،نه به
خشونت"" و هنجارهای غلط ،قوانین ارتجاعی _ جامعه ناسالم ،داشته باشیم .
تشکر از دوستانی که بی نهایت واسه تدارک این برنامه مشارکت نمودند .از فریبا خانم که بیانیه را با زبان فارسی خواندند و همسر و رفیق
زندگی اش آقا شروین که به زبان کوردی توضیحاتی دادن .از ازهر خانم که بیانیه را به زبان عربی قرایت کردن و همچنین از دوستان
عزیز آلمانی  Olli, Karinaکه به ما در گرفتن مجوز کمک نمودند کمال تشکر رو دارم .از کمک های دوست عزیزم علی دستوار که در
پیشبرد اجرای بهتر برنامه بود نهایت تشکر رو دارم.
به امید دنیایی انسانی و برابر برای همه انسانها
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گزارش  52نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان در شتوتگارت—آلمان (به زبان فارسی و آلمانی)
گزارش و عکس ها از :شراره رضائی
امروز  2۹نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان است .درحالی که در همین لحظات ،جان هزاران زن در سراسر دنیا و خصوصا
کشورهای آسیا و خاورمیانه از هند و پاکستان و افغانستان تا ایران در اثر خشونت تهدید می شود و جان می بازند.
امروز روز حذف خشونت بر زنان است و صدها زن ایزدی توسط رژیم اسالمی جنایتکار داعش که دست پرورده ی نظام های سرمایه
داری اروپایی و آمریکاست به اسارت برده شده و در خیابان ها به عنوان بردگان جنسی به فروش می رسند .اما کثیف تر و شنیع تر از
حکومت اسالمی داعش ،رژیم اسالمی ایران است که طبق قانون شرع و اسالم ،با تصویب تجاوز و به بردگی جنسی گرفتن کودکان 13
ساله با نام ازدواج ،قانونا ً تصویب و اجرا می کند .تنها در سال  )2513( 1322نزدیک به 285هزار دختر زیر  12سال ازدواج کردهاند که
از این میان در همین سال یکهزار و  525دختربچه زیر  1۹سال بچهدار شدهاند .همین که ایدئولوژی اسالمی و حکومتی مذهبی حاکم باشد
کافی ست تا خشونت را بهمراه آورد .رژیم منحوس بغایت ارتجاعی و ضدزن حکومت ایران ،در طول حاکمیتش با توسل به زور و
اسیدپاشی ،چاقوکشی و رها کردن ارازل و اوباشش و نعره زدن در خیابان ها تالش کرده تا فرهنگ عقب مانده و سنت های پوسیده ی علیه
زن را در جامعه استحکام بخشد.
امروز روز حذف خشونت علیه زنان است و نظام سرمایه داری کشورهای اروپایی و بخشی از طبقه ی بورژوازی ایران بی شرمانه برای
گشایش روابط خارجه ایران با دیگر کشورها جشن می گیرند و برای روحانی و دارو دسته اش فرش قرمز پهن می کنند .و در میان همین
هیاهوها و لبخندهای کذائی و وعده های پوچ برای بهبود شرایط مردم ایران ،فاطمه سالبهی دختری که در سن  1۰سالگی مرتکب قتل شده
به دار آویخته می شود .پروین محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به جرم دفاع از حق کارگر احضار و تهدید به زندان
می شود .رهبران فعالین کارگری به زندانی های طوالنی محکوم می شوند و جانشان در سیاه چال های جمهوری اسالمی ایران در خطر
است .اخراج هزاران کارگر و تعطیلی کارخانه ها ،فقر و فالکت را بر جامعه و خصوصا خانواده های آنان که کودکان و زنان هستند
تحمیل شده و هر روز بر آمار تن فروشی و اعتیاد زنان افزوده می شود .دفاع از حق زن ،حق کودک و کشیدن کاریکاتور جرم بزرگی ست
و برای آتنا دائمی و آتنا فرقدانی هزینه ای سنگین به قیمت تباهی  13سال جوانی شان در زندان های جمهوری اسالمی را دارد.هزاران زن
از کارخانه ها به بهانه های مختلف اخراج و خانه نشین شده اند و بطور متوسط در هر سال ،بیش از  544هزار نفر از زنان شاغل در
کشور از بازار کار کنار میروند  ،زن بدون اجازه شوهر حق خروج از کشور و کار کردن ندارد ،طرح ارتجاعی "سهمیه بندی جنسیتی" ،
زنان را از انتخاب بیش از  25رشته ی مهندسی و فنی دانشگاهی محروم کرده است .زنان زیر فشار حجاب اجباری ،آپارتاید و بردگی
جنسی فریاد می زنند" :احساس خفه گی می کنیم! " .می خواهند آزاد باشند و آنگونه که حق حرمت یک انسان است زندگی کنند.
با تمام این تنگناها و سختی ها ،نقطه ی قوت و نور امیدی هست بنام مبارزه و به میدان آمدن زنان و مردان آزادی خواه ،همانگونه که در
دنیای سیاه و جنایت داعش ،با حضور زنان و مبارز علیه توحش و بربریت ورق را عوض کرد تا سربلندی و پیروزی را از آن خود کنند.
زنان کل کشورهای تحت ستم و تبعیض و نابرابری باید از آن درس بگیرند که تنها راه نفس کشیدن و نجاتمان پایان دادن به حکومت مرتجع
جمهوری اسالمی و از بین بردن نظام سرمایه داری و ساختن دنیایی برابر است.
day-to-stop-violence.html-com/2015/12/the-international.http://rahaizantv.blogspot
لینک فیلم :
مرگ بر جمهوری اسالمی ایران
زنده باد آزادی و برابری
سازمان رهایی زن
انجمن خلق های ایرانی و آلمانی شتوتگارت

Der 25. November , der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen
Täglich werden viele Frauen weltweit und insbesondere in asiatischen Ländern und dem Nahen Osten so
wie in Indien, Afghanistan, Pakistan bis zum Iran die Opfer von Gewalt.
Hunderte yezidische Frauen wurden von IS- Truppen verschleppt und als Sexsklavinnen verkauft. Man weiß
ischen und amerikanischen kapitalistischen Staaten unterstütztنheute genau, dass dieser IS von den europ
und gezüchtet wurde. Noch grausamer und schmutziger
als der IS ist das Regime im Iran. Dreizehnjährige Mädchen werden laut Gesetzt verheiratet und dies ist
nichts Anderes als staatlich legitimierte sexuelle Gewalt und Seesklaverei. 2013 gab es mehr als 280 000
ungen mit minderjährigen Frauen, davon waren 1727 unter 15, die schwanger waren. DasكEheschlie
re iranische Regime versucht permanent durch verschiedene Arten der Repressalien gegen dieنreaktion
res und frauenfeindliches Klima und dessen Kultur in der Gesellschaft zu festigen.نFrauen seine reaktion
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قت
اعدا م ل عمد و سازمان یافته ی دولتی ست

Die Verwerflichkeit der kapitalistischen europنischen Staaten zeigt sich an ihrer offenen politischen und
ökonomischen Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit solchen reaktionنren Staaten wie dem Iran, deren
Frauenfeindlichkeit und Unterdrückung der Massen zu ihrer politischen Tagesordnung geh ِren. Dabei wird
die Illusion erzeugt, dass dadurch eine verbesserte sozialpolitische Lage im Iran geschaffen würde Parwin
Mohamadi ist das Vorstandsmitglied einer freien Gewerkschaft im Iran. Sie wurde vor kurzem zum Verh ِr
vorgeladen und dort mit Gefنngnisstrafe bedroht, weil sie sie sich für die Rechte der Arbeiter stark gemacht
hatte. Zahlreiche kنmpferische Arbeiter werden verhaftet. Ihr Leben ist in Gefahr. Massenentlassungen
verschنrfen das Elend in der Gesellschaft und die am meisten Leidtragende sind Frauen und Kinder. Die
Prostitution und Drogensucht hat stark zugenommen. Atna Dawmi und Atna Faragh Dani sind zwei weitere
Frauen im Iran, die für die Rechte der Frauen, gegen die Kinderarbeit aktiv sind oder kritische Karikaturen
verِffentlicht haben. Sie mussten dafür mit 13 Jahren ihres Lebens im Gefنngnis zahlen. Mehr als 700.000
Frauen haben ihren Job in den letzten Jahren verloren. In der letzten Zeit wurden Frauen von mehr als 90
technischen - und Ingenieurfنchern in den Hochschulen ausgeschlossen. Staatlich vorgeschriebene
Kleiderordnung und Geschlechtertrennungen sind auch Unterdrückungsformen. Darunter leiden die Frauen
im Iran täglich.
Trotz der Leiden und der Unterdrückungen hat aber der gemeinsame Kampf der mutigen Frauen und
Mنnner in Kobane uns die Hoffnung und den Weg gezeigt. Alle unterdrückten Frauen können aus dieser
Erfahrung lernen: Dass der einzige Weg ihrer Befreiung die
Zerschlagung reaktionنrer Kräfte und der Sieg über die kapitalistische Gesellschaftsordnung
sowie der Aufbau einer neuen gerechten Gesellschaft sein muss.
Nieder mit der islamischen Republik Iran
Es lebe die Freiheit und die Gleichheit
Die Organisation der Befreiung der Frau - Iran
Die Deutsch- Iranische Völkerfreundschaftsinitiative – Stuttgart
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سئله زن  ،مسأهل طبقه ی کارگر

معرفی و تحلیل فیلم ساخت :هتل رواندا ()HotelRwanda
تحلیل گر :سونیا راد
کارگردان  :تری جورج
ساخت 5112
محصول مشترک کشورهای انگلستان ،ایتالیا و آفریقای
جنوبی

"هتال روانادا" مااجارای واقاعای
قتل عام هولناك ساال  1224در
كشور آفریقاایای روانادا و تاالش
مدیر یك هتل بارای ناجاات جاان
گروهی از پناهندگان هم وطاناش
را به تصویر میكشد.
سال  ،1224کایاگاالای پاایاتاخات
رواندا" .پائول روساساه بااگایاناا"
معاون مدیر هتلی پنج ساتااره باه
نام "میال کاولایان" اسات .او کاه
هوتو تاباار اسات  ،باا تااتایااناای
توتسی تباار ازدواج کارده و باه
همراه سه فرزندش زندگی نساباتاا ً
آرامی را می گذرانند .اما کشاور
دستخوش جدال بین اقلیت توتسای
و اکثریت هوتو است و هر لحظه
بر شدت بحران افزوده می شود.
رواندا مستعمره سابق بلژیک کاه
در  1292بااه اسااتااقااالل رساایااد،
کشوری اسات باا شاش مایالایاون
جامااعایاات کااه  87درصاد آن را
هااوتااوهااا و  17درصااد آن را
تااوتساای هااا تشااکاایاال ماای دهاانااد.
مااردماای کااه زبااان و فاارهاانااگ
یکسانی بهاره
شرفیتقسیم بانادی
دارند ،اما با
نااژادی تااوسااط باالااژیااکاای هااا و
مهاجرت
واساطاه مایازان
تفکیک مردم باه
روشنی پوسات و زیاباایای ،تاخام
نفرت و کینه میان ماردم جااماعاه
کاشته شد و نفاق ایجاد شده هوتی
ها را که تاا ایاناک سارخاورده و
سرکاوب شاده باودناد ،بار عالایاه
مردم خاود تاوتسای هاا شاوراناد.
فاجعه رواندا حاصل نژادپرساتای
اسااات .باااه واساااطاااه هااامااایااان
نژادپرستی باه وقاوع پایاوسات و
باز به همان دلیل جامعاه جاهاانای
چشاامااانااش را روی آن بساات و
درحااالاای کااه امااکااان دخااالاات و
حمایت از مردم بای گانااه روانادا
برای بانیان این واقعه تلخ فاراهام

بااود ،خااود را بااه خااواب زده و
عمالً از معرکه کنار کشیدند .ایان
درد در دیااالااوگ تاااثاایاار گااذار
سرهنگ الیور ،مااماور ساازماان
ملل ،هنگامای کاه بارای ناا امایاد
کردن پائول از حمایت نظامی باه
هتل باز می گردد ،مشاهاود اسات
و فریاد رسایی است بارای بایادار
کردن خواب مانده ها :
"غرب ،هماه ابارقادرت هاا ،هار
چیزی که بهش اعتقاد داری ،فکر
می کنند که تو کثیفای! اوناا فاکار
می کنند تو کثافتی بای فاایاده ای!
تو یک سیاه پوستی! تو حتی یاک
کاکا سیاه پست هم نیستی! تو یاک
آفریقایی هستی!"
عمق فاجعاه را وقاتای مای تاوان
درک کرد که حتی پائول ،کاه در
دسته بندی بلژیکی ها جزء دساتاه
برتار ناژادی قارار گارفاتاه باود،
ایناک باه واساطاه سایااه باودن و
آفاریااقااایاای بااودن ارزش حاامااایاات
نااداشااتااه و بااایااد در آتشاای کااه
استعمارگران نژادپارسات غاربای
به پا کرده اند بسوزد .او و هاماه
همرنگان ،همزبانان و نه تنها هام
وطنانش ،که کل مردم آفاریاقاا در
طااول تاااریااخ بااه واسااطااه هااماایاان
تاابااعاایااض نااژادی مااورد سااتاام و
سرکوب و نادیاده گارفاتاه شادن ،
قرار گرفته اند.
حتی ماموران حافظ جان انسااناهاا واقعه روشن شد و در عرض چناد
با نام حقوق بشر در سازمان مالال ساعت خیابان ها پر شاد از افاراد
متحد ،در مقابل این فااجاعاه ماثال شبه نظامی هوتو که به چااقاوهاا و
همیشه سکوت کارده و تاماامایات قاداره هاای بالاناد "سااخات چایان"
ماازدور بااودن خااود را در قاابااال مسلح بودند .ابتدا سیاساتاماداران و
غرب و امپریالیسم جاهاانای نشاان تجار و افراد سرشناس تاوتسای باه
می دهد .پاسخ سرهنگ الیاور در قتل رسیدند و سپس نوبت به ماردم
ماااقاااابااال ساااوال گااازارشاااگاااران عادی رسید .مقامات محالای هاوتاو
تلویزیون مبنی بر دخالت سازمان به هم نژادان خود دستور دادناد تاا
ملل گویای این خفت است :
همسایگان توتسی خود را بکشند.
"ما اینجا باه عاناوان حاافاظ
صلح هستیم ،نه ایجاد کناناده
صلح!"
ایاان باای کاافااایااتاای و باااز
نژادپرستی ماحاض ،در ساکااناس
نجاات مساافاران سافایاد پاوسات و
غربی ساکن هتل ،و بی توجهی به
قربانیان روانادایای ،باه اوج خاود
می رسد.
واقعاه انافاجاار هاواپایاماای رئایاس
جمهور" ژوه نال هابی اریمیانیا ی
توتسی تبار در ششم آوریل 1224
 ،کسی که به ظاهر خواستار ایجاد
صلح میان دو قبیله بود ،بهااناه ای
به دست سیاستمداران هوتاو داد و
شورشیان توتسای را باه قاتال وی
متهم کردند .آتاش ماعارکاه باا ایان

در عرض سه مااه نازدیاک باه
یک میلیون نفار از تاوتسای هاا
کشته شدند ،یاعانای باا سارعاتای
بیش از هاماه ساوزی یاهاودیاان
تااوسااط نااازی هااا ،امااا جااامااعااه
جهانی ترجیح داد چشماان خاود
را به روی این فااجاعاه انساانای
ببندد .مادیار بالاژیاکای هاتال باا
شنیدن زمزمه های آغااز جادال
بین دو قبیله به راحتی کشور را
ترک می کند .دولت فارانساه باا
وجود اینکه نقش به سازایای در
جلوگیری از این قاتال عاام مای

تواند داشاتاه بااشاد ،باه راحاتای
چشم خود را بر این جنایات می
بندد .یکی از سکانس های فایالام
به خوبی شاهد این مسئله اسات،
وقتی شورشیان هوتای باه هاتال
هجوم می برند و با یاک تامااس
کااوتاااه از طاارف فاارماااناادهااان
فرانساوی خاود ،عاقاب نشایانای
کااارده و از تصااارف هاااتااال
منصرف می شوند.
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خشونت علیه زانن نوع
نساال کشاای از دیاادگاااه پااائااول
تصویر می شاود  ،کسای کاه باا
وجود دیدن نشانه هایای از آمااده
شاادن باارای کشااتااار در اناابااار
"جااورج روتااوگااوناادا" خااود را
فریب می دهاد .باه رواباطاش باا
ژنرال بیزامونگو ادامه مای دهاد
و ایمان دارد که اربااباان غاربای
اش او را تنها نخواهاناد گاذاشات.
حتی زمانی که ریتا هماساایاه اش
در برابر چشاماان او و خااناواده
اش دساتاگایار و باه شادت دچاار
ضرب و شتم می شاود ،حااضار

داخلی هتل می داند .اما با شاروع
روناااد حاااواده پاااا باااه چااارخاااه
خودآگاهی می گذارد .اولایان قادم
برای او دریافت این ناکاتاه اسات
که اروپایی ها او را تنها گاذاشاتاه
اند .او به همسرش اعاتاراف مای
کند" مان تااریاخ نادارم ،حاافاظاه
ندارم ...من به اینها همه چیز دادم
ولی غایار از کاثاافات هاای شاان
چیزی نصیب من نشد"  .او شاهاد
آن اساات کااه حااتاای خااباارنااگاااران
غربی نیز که ادعا مای کاناناد کاه
بدون هرگونه جهت گیری فقط باه

نیست تاا از نافاوذ و ارتابااطاات
خود برای کماک باه او اساتافااده
کند .او می خواهد این رواباط را
برای روز مبادا و کمک به خاود
و خانواده اش حفظ کند .او حاتای
هاامااساارش را ناایااز از قضاااوت
درباره رفاتاارش ماناع مای کاناد.
مدتی بعد زمانی کاه خابار تارور
رئیس جمهور را مای شاناود بااز
ساده لاوحااناه باه خاود امایاد مای
دهد ،اما زمانی که خون دیگاران
شرفیپساارش کااه
بهاره روی
را از ساار و
شاهد کشتار بوده ،پاک می کاناد،
مهاجرت هاای روحای
دچار اولین تالاناگار
می شود .اماا هاناوز نسال کشای
برای او پذیرفتنی نیست.
کارمندان هتل نیز از قماش اویناد
و زمانی که مدیر بلژیکی هتل از
کشاااور خاااارج مااای شاااود و
مسئولیت را باه پال مای ساپاارد،
ریااساات او را بااه راحااتای ناماای
پذیرناد .او یاک سایااه هام چاون
خاودشااان اساات .پال سااعاای دارد
هااتاال را هاامااچااون واحااه ای در
صحرا اداره کاناد و حااضار باه
عدول از ضوابط هتال نایاسات و
در آغاز حضور پناهندگان را در
هااتاال باای احااتااراماای بااه قااواناایاان

انتقال اطالعات مشغولند باه کاار
خود ایمان نادارناد .وقاتای پال از
"جاااک داگااالااایاااش" باااه خااااطااار
جسارتش در تصاویاربارداری از
قتل عام مردمش تشکر مای کاناد،
جک به او مای گاویاد" فاکار مای
کنی عکس الاعامال ماردم باعاد از
تماشاای ایان فایالام هاا در اخاباار
شبانه چیه؟ می گن اوه خدای مان
چقدر ترسناکه ،و بعد می شینن و
بااا خاایااال راحاات شااام اشااون رو
میخورن"
هتل روانادا پاروساه تابادیال یاک
محافظه کار باه یاک اوماانایاسات
عمل گراست .پاائاول روساساه باا
گینا در آغاز فیالام یاک ماحاافاظاه
کار تمام عیار است ،یک هاوتاوی
تحصیل کرده با همساری تاوتسای
و سه فرزند کاه مادیار یاک هاتال
لوکس چهار ساتااره اسات ،و در
اباتاادا تااماام فااکار و ذکاارش نااگااه
داشتن شهرت هاتال و بارقاراری
نظم بین کارمندان در گایار و دار
آغاز جدال است .نمونه کامل یک
دست نشاناده اساتاعاماار ،ناوکاری
مااودب و خااوش پااوش کااه تاامااام
زناادگاای اش در تااهاایااه ماارغااوب
ترین اجناس برای هتل و راضای
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نگه داشتن مشتریان سفید پوست و
صاحبان هتل  ،و گاذر کاردن از
سااد بااروکااراساای بااا دادن رشااوه
خالصه می شاود .کسای کاه یاک
هدف بیشتر ندارد و آن هام حافاظ
شغل و خانواده خود اسات .او کاه
خانواده برایاش هاماه چایاز اسات،
خیلی زود در می یابد که خااناواده
اش فقط جزء کوچکای از جااماعاه
است و هیاچ بارتاری بار دیاگاران
ندارد.
تلنگر بعدی در ساکاانسای ناماادیان
هنگام بازگشت از انبار روتوگوندا
است .به دلیل مه گرفتن جااده ،باه
نظر می رساد کاه وانات از جااده
خارج شده و در مسیری نااهاماوار
پیش می رود .پال از وانات پایااده
می شود و در می یابد آن چاه کاه
سنگ و کلوخ های جاده خاکی می
پنداشته ،انبوه اجساد کشته شادگاان
اساات .او بااه عاامااق حاارف هااای
روتوگاونادا دربااره نسال کشای و
گستردگی کشتار پی مای بارد .در
بازگشت به هتل برای پااک کاردن
خااون دیااگااران از ساار و روی
خااویااش بااه حاامااام ماای رود .امااا
هنگام خروج در رخت کان دچاار
شوک می شود؛ عصیان می کند و
در لحظه ای کلیدی ،نماد وابستگی
بااه آمااوزه هااای اسااتااعاامااار را-

ای کامل می شود کاه از رفاتان
به همراه هماسار و فارزناداناش
خودداری می کند و ترجیح مای
دهد تا باا پانااهانادگاان در هاتال
بماند .دیگر هیچ تافااوتای مایاان
خود و خانواده اش باا دیاگاران
نمی بیند و حاضار اسات بارای
نجات جان دیاگاران از هساتای
خود نیز بگذرد .او برای نجاات
زندگی پناهنادگاان تاماام هساتای
خود را به مخاطره می انادازد؛
رشااوه ماای دهااد ،دروغ ماای
گوید ،چاپلوسی می کند و حاتای
باارای خااریااد وقاات" ،ژناارال
بیزامونگو" را تاهادیاد کارده و
حاق الساکاوت مای خاواهاد .او
دیگر یک محافظه کار نیست و
تبدیل به مردی بی پروا شده کاه
هاادفاای واالتاار از حاافااظ هااتاال
دارد.
نکته بسیار مهمی که کارگاردان
با ظرافت به آن پرداخاتاه ناقاش
مهم رسانه در باراناگایاخاتان یاا
سرکوب هیاجااناات جااماعاه بار
عاالاایااه هاام یااا مااتااحااد ساااخااتاان
آنهاست .فیلم با صادای گاویاناده
رادیو آغااز مای شاود ،صادای
شومی که تا پاایاان فایالام مارتاباا ً
شانایاده مای شاود و از ارتاباااط
تااااوتساااای هااااای خااااائاااان بااااا

کراوات -از خود دور مای کاناد و
تبدیل به انسانی آزاده می شود (او
تا پایان فیلم بدون لبااس رسامای و
کراوات دیده می شود).
او حاال ناه فاقاط باه دناباال یاافاتان
جوابی برای سوال اصلی فیالام "
چگوناه یاک انساان مای تاواناد باا
همنوع خود این گونه رفتار کناد؟"
است ،بلکه می کوشاد تاا مارهامای
بر زخم های دیاگاران نایاز بااشاد.
چرخه شناخت برای او در لحظه

استعمارگران بلژیکی می گوید.
این صدا هوتوها را دعاوت باه
شناسایی توتسای هاا و نااباودی
آنها می کناد .آناهاا را ساوساک
هااای کااثاایاافاای ماای خااوانااد کااه
مستحق له شدن هستند .صادایای
که نماایاناده رسااناه باورژوازی
است و به حق نقش خود را در
دامن زدن به آتش تافارقاه مایاان
اقشار جامعاه خاوب باازی مای
کند .نقشی که امروز همچنان
16
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در انواع مختلف رسانه می بینیم.
از دست کااری هاای خاباری باه
نفع دول غربای در شاباکاه هاای
مختلف گرفته تا شاایاعاه پاراکانای
ها ،اخبار زرد ،ترویج خارافاه و
دیگر المانهای ترویج خشونات و
تحمیق اذهان عمومی ،کاه ساایاه
به سایه تماشاگران و شاناونادگاان
را تا رسیدن به اهداف پشت پرده
سیاستمداران تعقیب می کند .اماا
پائول گوش خود را به روی ایان
صداها بستاه اسات .او و خایالای
های دیگر در طول فیالام دساتاور
بااه خااامااوش کااردن رادیااو ماای
دهاانااد ،گاارچااه تااهاایاایااج مااردم بااه
کشتار همنوعان خود اداماه دارد
و نقشی که تری جورج در ایجااد
حااواده بااه رسااانااه رادیااو داده،
باعث می شود تا از ایان باه باعاد
هاانااگااام گااوش کااردن بااه رادیااو
اعتمااد پایاشایان خاود را باه ایان
قوطی جادویی ناداشاتاه بااشایام و
حتی از آن متنفر شویم.
نکته ظریف دیگر نقش چایان در
مبادالت تساهایاالتای گساتارده در
جهان است .قطب قدرتمند تاولایاد
کناناده اجانااس ارزان قایامات از
انواع تکنولوژی گرفته تاا ساالح
های پیشرفته که نیاز هوتی ها را
نیز به راحتی برآورده سااخاتاه و
برای رسایادن باه ساود بایاشاتار،
انواع سالح سارد و قاداره هاای
مرگ آور را در اخاتایاار ماردم
عادی می گذراد .چیان ایاناجاا باه
مثابه نمونه بارز سیااسات کاثایاف
ساارمااایااه داری غاارباای اساات.
واقاااعااایاااتااای کاااه هااام ایاااناااک
شرفی
در پای خااور
بهارهپای
درکشتارهاای
ماایااانااه و تااجااهاایااز گااروه هااای
مهاجرتداعاش شااهاد
تروریستی همچون
آن بااوده ایاام و خااواهاایاام بااود.
واقعیتی که در ابتدای فایالام حاتای
پااائااول هاام بااا ورود بااه اناابااار
روتااوگاااناادا باارای خااریااد آذوقااه،
چشم خود را بر روی آن بست.
هتل رواندا دو هدف عماده دارد:
شرمنده کردن غربی ها  -تساویاه
حساب با میاراه اماپاریاالایاسام و
استعماار -و درود فارساتاادن باه
مردی که در برابر بی عدالتای و
نقض حقوق انساان هاا ماقااومات
کرد .تری جورج گناه این کشتاار
را بااه گااردن دول غاارباای ماای
اندازد که با بای عاالقاگای ریشاه
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گرفته از نژاد پرستی از دخاالات
بااه مااوقااع خااودداری کااردنااد .او
رواناادایاای هااا را قاارباااناای نااژاد
پرستی غربی ها می داند ،ناه هام
وطنان هوتاو تاباار خاود .اماروز
ثابت شاده کاه دولات فارانساه از
هوتوها حمایت کرده تا قادرت را
به دست باگایارناد و در واقاع از
قاتلین با ارساال اسالاحاه حاماایات
کرده است .دولت ایااالت ماتاحاده
نیز با تجهیز و آموزش شورشیان
توتسی سهمای در کشاتاار داشاتاه
اساات .تااری جااورج باار نااقااش
استعمارگران در ایاجااد و اداماه

کشتار زوم می کند و از ماا نایاز
می خواهد چنین کنیم.
نقطه قاوت فایالام هتلتر واندات د باه
عنوان یک فیلم سینمایای در یاک
چیز نهفته است ،ساادگای؛ و ایان
برای یک فیلم سیاسی یک مازیات
عمده به شمار می رود .از ساوی
دیااگاار بااا وجااود ایاان کااه هتتلتترو
اندا د یک فیلم اکشن نیسات ،اماا
قصه اش را به روانی و با تعلایاق
های درست و هیجانی غیر کااذب
روایت می کناد  .از ایان رو در
هر جای دنیا تماشاگران باه دلایال
ساادگای و سااخاتاار مانااساب اش
واکناش هاایای مشااباه باروز مای
دهند .برای یک فایالام سایااسای و
سازندگان آن چایازی کاه اهامایات
دارد دیده شدن ،انتقاال اطاالعاات
و دانش سیاسی و سرانجاام باروز
واکنش است .تماشای این فیلام باه
مثابه گذراندن یک دوره آماوزش
و آگاااهاای یاااباای اساات ،چااون مااا
امروز بیش از هر زمان دیگر باه
انسااان هااایاای ناایااازمااناادیاام کااه در
برابر ظلمی که به همنوعان شاان
در گااوشااه دیااگااری از دناایااا روا
داشاااتاااه مااای شاااود ،سااااکاااات

ناانااشاایااناانااد .هتتلتتر واندات د خااادم ایاان
حرکت است و سینما از این دیدگاه
می تواند یک الهام دهنده بی نظیار
باااشااد کااه نااگاااه انسااان هااا را بااه
زندگی خود و دیگران تغییر دهد.
امروز بیش از یک دهه بعد از آن
واقااعااه وحشااتااناااک ،تااری جااورج
یکی از معدود سینماگاران ماتاعاهاد
به اصول انسانی فیلمی درباره این
نسل کشی ساخاتاه اسات .اماا هیتیل
رواندا صرفا ً یک گزارش ساده از
آن ماجرا نیست .هتل روانیدا یاکای
از آن فیلم هایی اسات کاه دیادناش

برای مردم اغلب کشورهای جهان
الزامی است ،نه فقط به دلایال ایان
که هناگاام وقاوع فااجاعاه چشاماان
خود را بستند ،یا بعدها کتاب هاا و
تحقیقات انجام شده در این مورد یا
مقاالت روزنااماه هاا را ماطاالاعاه
نکردند ،بلاکاه باه خااطار ایان کاه
ببینند چگونه یک مرد باه تاناهاایای
توانست با تاکایاه بار وجادان خاود
زندگی  1298نفر را با دست های
خالی نجات دهد .تماشای این فایالام
یک وظیفه وجدانی است.
در نهایت وقتی باه تامااشاای فایالام
"هااتاال رواناادا" ماای نشاایااناایاام ،بااه
شباهت بسیاری بین این نسل کشای
و بی اعتنایی غرب ،و اتفااقای کاه
هم ایناک در خااورمایااناه درحاال
وقوع است پی می بریم .واقعه ای
که در تاریخ شکل گیری سارماایاه
داری پااروسااه ای تااکارار شااونااده
دارد و هار باار باه ناوعای دیاگار
چونان سارطاانای بادخایام گاریاباان
کشااورهااای ضااعاایااف تاار را ماای
گیرد .نادیده گرفتن نسل کشی هاا،
تروریسم ،ناژادپارساتای ،جاناگ و
کشتار ،واقعه ای جدید نیست.

مسئلاه پانااهانادگای و قارباانایاان
جناگ کاه هامایان لاحاظاه تاماام
مرزهای خاورمایااناه تاا کاراناه
های کشورهای غربی طی مای
کند ،حمایت از تروریسم و زیر
پا له کردن قارباانایاان آن ،فاقاط
ماانااحااصاار بااه رواناادا ،اروپااای
شرقی ،ویتنام ،هولاوکااسات ،یاا
حواده قادیامای تار نامای شاود.
چشمان دول غربی همچاناان ناه
تنها بر این فجایع انسانای بساتاه
است ،کاه دساتاانشاان در پشات
پاارده باارای تااثااباایاات مااوقااعاایاات
سیاسی ،استاراتاژیاک و قادرت
سرمایه ،در دستان تروریسام و
نژادپرستی بوده و خاواهاد باود.
خاایاالاای هااا خااواهاانااد پاارساایااد
ضرورت ساخت فیلمی دربااره
یک صفحه شرم آور از تااریاخ
بشر چیست؟ درامااتایازه کاردن
یک نسل کشی چه دردی را دوا
می کناد؟ پااساخ ایان اسات؛ آیاا
برای جلوگیری از کشتاارهاایای
مشابه در آینده باه انادازه کاافای
از کشاتاار روانادا یاا اماثاال آن
درس گرفته ایم؟! راستی ماگار
چند فیلم درباره نسال کشای در
رواندا یا حاتای اروپاای شارقای
ساخته شده؟
در دهه  1295نوع جادیادی از
سینماای سایااسای بارگارفاتاه از
آموزه های برشات ،ماارکاس و
مائو در ترکیبی با نئورئالیسام ،
موج ناو و فایالام مساتاناد پاا باه
عاارصااه ساایااناامااا گااذاشاات کااه
"فاارانااچااسااکااو رزی"" ،جاایاالااو
پااونااتااه کااورو" و "ژان لااوک
گااااودار" شاااااخااااص تااااریاااان
کارگردان های آن باودناد .ایان
فیلمسازان سیاناماا را باه ماثااباه
سالحی قدرتمند به کاار گارفاتاه
بودند ،اما جریان اصلی سیناماا
خیلی زود این حرکت را از پاا
درآورد .امروز باعث خرسندی
اساات کااه بااا وجااود حضااور
کساانای چاون تاری جاورج در
پشت دوربین ،امایاد باه احایاای
این حرکت به وجود آمده است.

کارگران متحد شوید
17

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 14

ازدواج کودکان ،تجاوز شرعی و اقنونی هب کودکان

علم
صفحه ی ،اجتماعی

عواقب جبرانناپذیر ازدواج در دوره کودکی
آمار ازدواج و طالقهای کشور در چند سال اخیر ،خوشایند نیست .به گفته جهان صنعت آمار  25هازار نافاری ازدواج دخاتاران
 15تا  1۴ساله در سال  23به  ۴5هزار و  ۴5۴نفر رسیده است .عالوه بار ایان آماار ازدواج کاودکاان زیار  1۴ساال از  15ساال پایاش
پنهانشده است و بر اساس آماری که مشاور و دبیر شورای عالی برنامهریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی عنوان کارده اسات ،نسابات
طالق کودکان به ازدواج آنها در  15سال اخیر دو برابر شده است بهطوریکه هر سال  1155کودک دختر  1۴-15ساله مطلقه میشود.
یزدانی فعال حقوق کودکان در این باره گفته است با نگاهی به آمار رسمی سال  8۹تا شش ماه اول سال  2۴5 ،2۴هزار کودک ازدواجکرده
در آمار سال  8۹ثبتشده است که  825هزار نفر آنان دختر بودند .از آن سال به بعد گفتند آمار ازدواج کودکان کم شده اما افزایش پایاداکارده
چراکه ازدواج دختران  15تا  1۴سال  25هزار نفر بود که در سال  23به  ۴5هزار و  ۴5۴نفر رسید.
او افزود :در سالهاای  25-8۰ساالای  3۹5کاودک زیار  15ساال بار اسااس «تشاخایاص
مصلحت »ازدواجکردهاند ،جالب است که در بخشی از این ازدواجها ماردان  55ساالاه نایاز
وجود دارند که با دختر زیر  15سال ازدواجکردهاند .این روند برای دختران افازایشای باوده
است بهطوریکه ازدواج  25هزار دختر کودک در شاش مااه اول امساال ثاباتشاده اسات و
میتوان پیشبینی کرد تا آخر سال به  ۴5هزار نفر برسد.
به باور کارشناسان مطلوبترین سن برای ازدواج دختران و پسران  25تا  2۴سالگی اسات.
این در حالی است که ازدواج دختر و پسر در دوران کودکی یا ناوجاوانای ،تاباعاات مانافای و
آسیبهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و آینده آنها را با مخاطارات جادی ماواجاه مایکاناد
چراکه این افراد ،زمانی که هنوز به بلوغ فکری مناسب نرسیدهاند ،با مشکالت جدی زنادگای
مواجه میشوند و از آنجایی که معموال ازدواجهایشان تحمیلی بوده ،پس از گذشت مدتی و به
دلیل ناتوانی در ادامه زندگی ،ترک خانواده میکنند یا طالق میگیرند.
در این میان دختران کمتر از  1۹سال بیش از پسران قربانی این موضوع هستند ،مسالهای که اغلب از فقر فرهنگی و مالی خانوادهها نشاأت
می گیرد .بسیاری از کودکانی که مجبور به ازدواج در سنین کودکی هستند هنوز در حال و هاوای باازی باوده و اماکاان و تاوان اداره یاک
خانواده را ندارند .متاسفانه در مناطقی که با فقر همهجانه مواجه هستند ،کودک به دنیا آمده یا مکلف به کار زودهنگام است یا اگر دختر است
ازدواج زود هنگام .کودک در سنین کودکی باید به فکر تامین مالی خانواده باشد .در بسیاری از روستاها و شهرهای استانهای خوزساتاان و
سیستان و بلوچستان ،والدین نگهداری و مراقبت از فرزندان دختر را به معنای تحمل هزینه اضافی میدانند و به همین دلیل باا شاوهار دادن
دخترشان ،این بار اضافه را از دوش برمیدارند.
از سوی دیگر پسرانی که خیلی زود و در دوران طفولیت وارد بازار کار شدهاند نیز به بلوغی زودهنگامتر رسیده و به همین دلایال خااناواده
نیز برای تاهلش زودتر از موعد اقدام میکنند اما ازدواجهای زودهنگام خسارات زیادی برای کودکان بهویژه دختران در پی خواهاد داشات.
ازدواج در سن کم باعث می شود دختران از نظر جسمی و روحی در شرایط بد و ناگواری قرار گیرناد .افساردگای نایاز از عاوارض دیاگار
ازدواجهای زودهنگام محسوب میشود.
آمارها نشان میدهد شیوع ازدواج زودهنگام حتی در این سالها نیز کم نیست و این موضوع نیازمند ورود نهادهای اجتماعای بارای کاناتارل
آن است .اطالعرسانی و آموزش مهارتهای زندگی به والدیان باه ویاژه در مانااطاق ماحاروم و روساتاایای در زمایاناه عاوارض و عاواقاب
جبرانناپذیر ازدواجهای زودهنگام و دوران کودکی بسیار ضروری است .بسیاری از این خانوادهها معتقدند ازدواج در سن پاایایان مشاکالای
ایجاد نمیکند و آن را بهعنوان سنتی در میان خود حفظ میکنند.

آزادی و رباربی حق تمام انسان اهست
میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
مم
دخالت رهنوع مذهب و دینی رد زندگی مردم نوع است
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صفحه خبری

زنان از تهران اخراج می شوند  -ننو ز د ه د سنا منبننر
مدتی است پلیس تهران افراد بدون خانه و بیچاره را دستگیر می کند .این اقدام پلیس بدنبال مصوبه شاورای شاهار تاهاران تاحات عاناوان
انضباط شهری صورت می گیرد .در این دستگیریها زنان از اولویت برخوردار هستند .پلیس تهران نام یکی از عملیاتش را «جمع آوری زنان معتاد متجاهر »گذاشاتاه
است .اگر اسم این عملیات جهنم هم باشد مسئله مهم این است که پس از دستگیری چه بالیی بر سر این زنان خاواهاد
آمد بویژه آنکه می دانیم اکثر آنها خانه و کاشانه ای در تهران ندارند و از شهر یا روستای محل اقامت خاود فاراری
شده اند .
آنطور که نشریه شهرنوشت گزارش کرده است گویا حمید کالنتری معاون تعاون وزیر تعاون بارای ایان زناان راه
حلی در آستین دارد .او می گوید :زنان آسیب دیده شهرستانی باید به محل زندگی اصلی خاود باازگاردناد و فارصات
های اشتغال در شهرهای مبدا ایجاد شود چرا که در صورت اشتغال این افراد در کالنشاهار تاهاران ماا باا ماوضاوع
اسکان و تهیه مکان زندگی نیز رو به رو می شویم و بار مشکالت دوچندان می شود.
همانطور که مالحظه می فرمایید فرصتهای اشتغال قرار است برای این زنان ایجاد شود .حااال ایاناکاه دولاتای بارای
افراد سالم و آسیب ندیده نمی تواند شغل ایجاد کند و آمار بیکاری جوانان را به میلیونها رسانده است چطور امایادوار
است که با فرمولهایی ساده برای افراد آسیب دیده شغل و امنیت ایجاد کند ،بماند .مسئله اساسی ایان اسات کاه قایامات
برخی از امالک در منطقه  12شهرداری بخاطر حضور کارتن خوابها بشدت سقوط کرده است و باید راه حالای در
این زمینه پیدا شود .مردم هم دیگر بجای همدردی با کارتن خوابها با آن پسربچه ای همدردی کاناناد کاه در سایاماای
جمهوری اسالمی گریه کرد و گفت بخاطر حضور معتادان در پارکهای محل از تفریح کردن محروم شده است.
***

ص ناوحکموساگساا »بادیویکوزنو اوگیالنو-وجمعهو۰۲وآذاو۴۹۳۱
گزارش ها حاکی اسر که رییس دادگستری سیاهکل در استان گیالن گهته اسر که یک زن در این شهرستان به اتهام «زنای مح نه »به سنگسار و به اتهام
«معاونر در قتل مد »آرش بابایی پور تبریزی نژاد ،همسرش ،به  52سال زندان محکوم شده اسر.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نیل از رادیو فردا « ،باس پارسامنش» ،رئیس دادگستری شهرستان سیاهکل ،روز  43آار در م احبهای با
وب سایر «در سیاهکل »خبر داد که با حکم شعبه دوم دادگاه کیهری یک مرکز استان گیالن آقای «ر-ال »با
اسم مستعار «س »متهم ردی اول قتل آرش بابایی پور تبریزی نژاد ،به »یک مرتبه ق اص« محکوم شده
اسر.
به گهته آقای پارسا منش ،خانم «ع-خ »با نام مستعار «آ» و آقای «س-آ »نیز به اتهام «معاونر در قتل مد »آرش
بابایی پور تبریزی نژاد به  52سال زندان محکوم شدهاند.
وی همچنین خبر داد که دادگاه خانم «ع-خ »را به اتهام »زنای مح نه« به سنگسار و آقای »ر-ال « را به
اتهام »زنای غیر مح نه« به  4۱۱ضربه شالق محکوم کرده اسر.براساس این گزارش در ورر دم
اجرای حکم سنگسار «با پیشنهاد دادگاه ادرکننده و موافیر ریاسر قوه قضائیه »خانم «ع-خ »به ا دام محکوم
میشود .در قانون مجازار اسالمی ،روابط جنسی زنان یا مردان متأهل با افرادی به جز همسرانشان ،و خارج
از چارچوبهای شر ی «زنای مح نه »و روابط جنسی خارج از چارچوبهای شر ی افراد مجرد «زنای غیر
مح نه »خوانده میشود.
وب سایر محلی «الهیگ »نیز گزارشی شبیه به گزارش وب سایر »در سیاهکل« را درباره حکمهای این پرونده منتشر کرده اسر .براساس گزارش این وب
سایر ،آرش بابایی پور تبریزی نژاد درسال  ۳7در اتاق خواب خود «با چاقو و آلر برنده »مجروح شد و پس از انتیال به اورژانس درگاشر.
به گهته این وب سایر ،میامهای انتظامی و قضایی ا الم کردهاند که « همسر میتول با رابطه قبلی و هماهنگی با متهم ردی اول ،از وی خواسته اسر همسرش را
به قتل برساند».
به گهته این میامار متهم ردی اول «به ارتکاب مل زنا» با همسر میتول «ا ترا »کرده اسر.
دور حکم سنگسار دراین پرونده درحالی اسر که دور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی درسالهای گاشته بازتابهای جهانی زیادی داشته اسر.
وی در سال  ۴1به اتهام مشارکر در قتل همسرش بازداشر و به اتهام «زنای مح نه »به سنگسار محکوم شد.
محمد جواد الریجانی ،دبیر ستاد حیوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسالمی ،پیش از این گهته بود که شانس زیادی برای حهظ جان سکینه محمدی آشتیانی وجود دارد.
***
باز کردن بخیههای صورت یک کودک به دلیل بیپولی 41 -آذر 0۹۳2
در یک بیمارستان دولتی واقع در خمینیشهر اصفهان ،در حالی که صورت پسربچهای را بخیه زده بودند بهدلیل عدم توانایی مالی خانواده کودک ،بخیهها را باز
کرده و او را به حال خود رها کردند.
بهگزارش سایت «تابناک» ،حمیدرضا طلوعی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز یکشنبه 1۹
آذر گفت « :کودک چهارساله هفته گذشته به دلیل پارگی ناحیه چانه به اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی در
خمینیشهر مراجعه و کادر حاضر ،سرپایی چانه مصدوم را بخیه میکنند .در ادامه وقتی میبینند مادر بیمار
توانایی پرداخت هزینه  1۹5هزار تومانی درمان را برای ترخیص ندارد ،با دستور مسئول کادر پزشکی،
پرستار بخیه های پسر چهار ساله را کشیده و بیمار با خونریزی و پارگی چانه از بیمارستان خارج میشود».
حمیدرضا طلوعی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) گفته است این ماجرا جمعه هفته
گذشته ،ششم آذر رخ داده و نام کودک ،صدرا زاهدپور است .طلوعی با بیان اینکه تا کنون خانواده این کودک
شکایتی به مراجع قضایی نکردهاند از پی گیری ماجرا توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر
داد .بیمارستان اشرفی اصفهانی زیر پوشش این دانشگاه قرار دارد.
به گفته او پزشک و پرستار دخیل در این اتفاق با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعلیق شده و به دادگاه
رسیدگی به تخلفهای درمانی و پزشکی معرفی شدهاند.
در همین حال حسن هاشمی ،وزیر بهداشت نیز گفته است که این خبر را در شبکههای مجازی شنیده و تیمی را مأمور کرده که به اصفهان بروند و در این مورد
تحقیق کنند .این رویداد در حالی رخ داده است که در بیمارستانهای دولتی ایران قاعدتا ً در چنین مواردی نباید پولی از بیماران گرفته شود .وضعیت نامناسب
بیمارستانهای دولتی و کمبود تجهیزات پزشکی در ایران ،بهویژه پس از موج گسترده تحریمهای بینالمللی علیه این کشور ،به یکی از مسائل وزارت بهداشت تبدیل
شده است .در سالهای پایانی دولت پیشین در ایران افزایش هزینههای بیمارستانهای دولتی در تأمین تجهیزات پزشکی و اقالم آزمایشگاهی ،موجب شد تا هزینههای
مراکز درمانی دولتی سه – چهار برابر و حتی بیشتر شود.
دولت یازدهم از روز  1۹اردیبهشتماه سال گذشته طرحی با عنوان «تحول نظام سالمت »را راهاندازی کرد که مهمترین اهداف اجرای آن «کاهش پرداختهای
مردمی به بیمارستانها »و «بهبود وضعیت خدمات درمانی »بود.
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تـزیـوزیرـون راهیـی زن از ”کــاانل یــک“ روی مــااـواره ”اهت ربد” رههـهـتـه

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

پخ
روزاهی جمعه  03:21هب وقت تهران و باز ش  ،شنبه اه  03:21و دوشنبه 00:11هب
وقت تهران می توانید دننیبه تزیوزیرون راهیی زن باشید.
فرکانس مااواره:

Chanel One– Hatberd
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4

مخ
ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی تلف
سنئ -دسلکهلم:وپایوزداعو

سنو یگنوجانبوکالیفاایا:ووفیانزهوفاهیو

للفنولماسو:و0046762308064

للفنولماس:و۴2۴-274-4711

اعااوکایموزد ه

دیمیر:وfirouzeh.farrahi@yahoo.com
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسار کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و ایمیل به
اطالع همگان خواهد رسید.

للفنولماسو:ووو۱۱0637۳5۴6۴05
آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :
سا ار مالقار ،شنبه ها یک تا پنز بعد از ظهر
یگاواقاطوسنئ و:ووساالاوکا دای
تلهن تماس0046700194503 :
گنلاباگو:ووآفاقونکیلی
للفنولماس۱۱0636524۴4۴۴ :
دیمیر:وrahai_zan@yahoo.com
آلمان:وشاداهواضائی
للفنولماسو:و۱۱1۳4254۱4۴۳۴۱4
دیمیرShararehrezaei.p@googelmail.com :

داگلسلان:و یاااواامی
للفنولماسو۱۱117862733511 :
دیمیر:و
یگاواقاطوآمایکاو:ومیانوهملی
دیمیر:وMinoHemati@GMail.com
اانژ:وشا یونوانپاکومطیعیو
للفنولماس:و۱۱13۳۱131۱53
دیمیر:و motiei_rojan@yahoo.com

20

